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Wprowadzenie 
 
 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otwo
rzyło wiele nowych możliwości  Polska nadal mogła wykorzystywać 
przyznaną jej pomoc przedakcesyjną, jak również korzystać z fundu
szy strukturalnych nastawionych na wsparcie rozwoju społecznego 
i gospodarczego kraju  Największą grupę beneficjentów ubiegających 
się o przyznanie dotacji z UE stanowią jednostki sektora finansów 
publicznych i dlatego analiza zagadnień będących przedmiotem ni
niejszego opracowania zostanie przeprowadzona pod kątem właśnie 
takich jednostek  Wydatkowanie środków unijnych, niezależnie od 
tego, z którego z funduszy pochodzą i na jaki cel są przeznaczone, 
wiąże się z dodatkowymi obowiązkami  Źródłem tych wymagań 
są nie tylko przepisy prawa krajowego, ale również przepisy prawa 
unijnego  Ważne, by zidentyfikować wszystkie źródła prawa, a tym 
samym wymogi, które muszą zostać spełnione, by środki przyznane 
w ramach dofinansowania mogły być uznane za kwalifikowane, a be
neficjent nie został obciążony korektą finansową  Wdrażanie funduszy 
unijnych obwarowane jest szeregiem uregulowań prawnych, zarówno 
na szczeblu UE, jak i danego kraju członkowskiego, zaś efektywna 
absorpcja środków unijnych nierozerwalnie związana jest z procedu
rami prawa zamówień publicznych1  Wyzwaniem integracji w zakresie 
efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych w kolejnych 
perspektywach finansowych jest zmniejszenie barier prawnych, szcze
gólnie w procesie udzielania zamówień publicznych  Znaczenia rynku 
zamówień publicznych nie sposób nie doceniać, zarówno w kontekście 
rozwoju, jak i jego dynamiki w Polsce i w pozostałych krajach UE  
Warto zaznaczyć, iż przestrzeganie zasad zawierania umów o udzie

 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych, t j  Dz U  
z 2015 r , poz  2164 ze zm 



Wprowadzenie14

lenie zamówienia publicznego podlega kontroli służb audytowych, 
działających na szczeblu krajowym, a także unijnym  Zawarte umo
wy podlegają weryfikacji w każdym z programów operacyjnych, a to 
oznacza, że każde zamówienie współfinansowane objęte jest kontrolą 

Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych współ
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europej
skiej są niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki krajowej  
Co trzecia wykryta nieprawidłowość dotyczy kwestii związanych 
z uchybieniami w stosowaniu przepisów Pzp  W sytuacji gdy organy 
kontrolne zdiagnozują nieprawidłowości w tym zakresie, Instytucja 
Zarządzająca danym programem operacyjnym zobligowana jest wy
dać decyzję administracyjną, zobowiązującą beneficjenta do zwrotu 
środków w określonej wysokości wraz z odsetkami jak dla zaległości 
podatkowych  Konieczność zwrotu środków niesie za sobą ryzyko 
ich niewykorzystania bądź niepełnej refundacji poniesionych przez 
beneficjenta wydatków 

Naruszenia prawa zamówień publicznych mogą prowadzić do po
mniejszenia refundacji, a tym samym mają realny wpływ na poziom 
absorpcji środków z funduszy strukturalnych, co w efekcie może 
skutkować zwiększeniem kosztów realizacji projektów ze środków 
jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa  Wykryte 
nieprawidłowości związane z procedurą udzielania zamówień pub
licznych, również po rozliczeniu projektów, mogą skutkować korektą 
finansową  A zatem ocena rzeczywistego poziomu wykorzystania 
środków w bieżącej perspektywie, z przedstawionych powyżej przy
czyn możliwa będzie dopiero w szerszej perspektywie czasowej 

Wdrażanie funduszy unijnych występuje na kilku poziomach: 
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdraża
jącej oraz na poziomie beneficjenta  Perspektywa finansowa 2014–2020 
bazuje na wcześniejszych doświadczeniach, ale też wprowadza nowe 
dokumenty programowe w stosunku do obowiązujących w poprzed
nich okresach finansowych  Ułatwieniem dla realizacji projektów 
unijnych ma być również znowelizowana ustawa Prawo zamówień 
publicznych2  Pomimo implementacji obowiązujących w zakresie za
mówień publicznych dyrektyw unijnych brakuje utrwalonych linii 
orzeczniczych i jednoznacznych interpretacji przepisów, a ciężar odpo
wiedzialności za prawidłowe wydatkowanie środków pochodzących 
z UE w zdecydowanej mierze spoczywa na beneficjentach 

 2 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r  o zmianie ustawy – Prawo zamówień pub
licznych oraz niektórych innych ustaw, Dz U  z 2016 r , poz  1020 
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Środki pochodzące z funduszy strukturalnych dają szansę na 
zbudowanie konkurencyjnej gospodarki, a także zapewniają wzrost 
zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i prze
strzennej kraju  Wyzwaniem na przyszłość jest zmiana podejścia do 
omawianej problematyki na bardziej kompleksowe, bowiem procedury 
zamówień publicznych nierozerwalnie związane są z prawidłowym 
wdrożeniem funduszy środków unijnych  Dodatkowe wymagania 
nakładane na beneficjentów funduszy unijnych różnią się w zależno
ści od programu operacyjnego, w efekcie brak spójności i jednolitego 
charakteru generuje nieprawidłowości  Zwiększenie wykorzystania 
środków unijnych oraz zminimalizowanie ryzyka niekwalifikowalno
ści już wydatkowanych środków możliwe jest w szczególności poprzez 
poprawę procesu udzielania zamówień publicznych  Wprowadzenie 
w ustawodawstwie krajowym zmian de lege ferenda jest niezbędne dla 
prawidłowej realizacji polityki spójności  Istotne również, by wyma
gania stawiane beneficjentom w ramach różnych programów kształto
wane były przez jednolity system reguł i zasad, niezależnie od tego, 
z którego funduszu przyznano dofinansowanie 

Stan prawny publikacji aktualny na miesiąc wrzesień 2016 roku 



Agnieszka Piwowarczyk

Public procurement procedures 
in projects co-financed by Structural Funds

S u m m a r y

The effective use of European funds depends on abiding by established 
procedures. In the case of units obliged to follow public procurement regula-
tions, the fact that the laws are respected is of fundamental importance to 
the absorption of EU funds.

The beneficiaries of EU funds are obliged to follow special rules concern-
ing their use, as specified in the agreement for co-financing the project and in 
the programme guidelines, but also in other documents which are binding for 
the implementation of EU operational programmes. These rules are very often 
stated in a way which lacks precision or change during the realisation of the 
project; they can also differ within particular operational programmes. This 
book presents various financial perspectives in the context of public procure-
ment procedures which are binding for beneficiaries. Moreover, it discusses 
the irregularities observed in the co-financed procurement procedures as 
well as the organs and institutions that are entitled to supervise procurement 
records. It offers a comprehensive overview of the area and related problems 
for public finance sector units which award public procurement contracts, in 
particular those co-financed by EU funds.
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Die Prozeduren der öffentlichen Aufträge 
in den aus Strukturfonds mitfinanzierten Projekten

Z u s a m m e n f a s s u n g

Erfolgreiche Ausnutzung der Strukturfonds erfordert, dass entsprechende 
Prozeduren befolgt werden. Bei den Subjekten, die verpflichtet sind, die 
Vorschriften des Rechtes des öffentlichen Vergabewesens zu beachten, hat 
diese Befolgung fundamentale Bedeutung für Absorption der Strukturfonds.

Für Nutznießer, denen Europäische Fonds zuerkannt wurden, gelten 
besondere Prinzipien deren Ausnutzung, die aus dem Vertrag über Kofinan-
zierung des Projektes und aus programmatischen Richtlinien, aber ebenfalls 
aus anderen bei Einführung der Operationsprogramme gültigen Dokumenten 
resultieren. Diese Prinzipien sind oft nicht eindeutig definiert oder wer-
den während der Projektrealisierung geändert; sie unterscheiden sich auch 
voneinander im Bereich der einzelnen Operationsprogramme. In dem Buch 
schildert die Verfasserin finanzielle Perspektiven im Zusammenhang mit den 
für Nutznießer geltenden Prozeduren der öffentlichen Aufträge. Sie bespricht 
auch die mit den Regelwidrigkeiten bei der Zuerkennung der öffentlichen 
mitfinanzierten Aufträge verbundenen Probleme und präsentiert die für die 
Aufsicht der zuerkannten Aufträge befugten Organe und Institutionen. Die 
vorliegende ganzheitliche Monografie ist für solche Subjekte bestimmt, wel-
che dem Sektor des die öffentlichen und insbesondere die aus Europäischen 
Fonds mitfinanzierten Aufträge zu erteilenden Finanzwesens angehören.
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