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SŁOWNICZEK

Baza Konkurencyjności – działająca od 1.01.2016 r. internetowa baza 
ofert zawierająca ogłoszenia beneficjentów realizujących projekty 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności; admi-
nistratorem Bazy Konkurencyjności jest Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej.

beneficjent – zgodnie z rozdziałem 3  pkt 1 lit. a wytycznych z 2020 r.: 
podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 lub w art. 63 rozporzą-
dzenia nr 1303/2013; na potrzeby wytycznych, ilekroć jest mowa 
o  beneficjencie, należy przez to rozumieć również wskazanych 
w umowie o dofinansowanie projektu partnera i podmiot upoważ-
niony do ponoszenia wydatków, chyba że z treści wytycznych wyni-
ka, że w danym kontekście chodzi o beneficjenta jako stronę umowy 
o dofinansowanie.

korekta finansowa – zgodnie z art. 2 pkt 12 u.z.r.p. kwota, o jaką po-
mniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub programu 
operacyjnego w związku z nieprawidłowością indywidualną lub sys-
temową; na potrzeby niniejszej książki to również pomniejszenie, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 u.z.r.p.

partner – zgodnie rozdziałem 3  pkt 1 lit. q wytycznych z 2020 r.: pod-
miot w  rozumieniu art.  33 ust.  1  u.z.r.p., który jest wymieniony 
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący 
wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt 
na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu 
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i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe (warunki 
uczestnictwa partnera w projekcie określa IZ PO). Zgodnie z wy-
tycznymi jest to podmiot, który ma prawo do ponoszenia wydat-
ków na równi z beneficjentem, chyba że z treści wytycznych wynika, 
że chodzi o beneficjenta jako stronę umowy o dofinansowanie pro-
jektu.

perspektywa finansowa 2014–2020 – okres programowania polityki re-
gionalnej związany z budżetem Unii Europejskiej na lata 2014–2020 
(wieloletnie ramy finansowe).

perspektywa finansowa 2021–2027 – okres programowania polityki re-
gionalnej związany z budżetem Unii Europejskiej na lata 2021–2027 
(wieloletnie ramy finansowe).

projekt – zgodnie z rozdziałem 3  pkt 1 lit. u wytycznych z 2020 r.: przed-
sięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 18 u.z.r.p., zmierzające do osią-
gnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym 
początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte 
współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo 
Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

projekt partnerski – zgodnie z  rozdziałem 3  pkt 1 lit.  v wytycznych 
z 2020 r.: projekt w rozumieniu art. 33 u.z.r.p.

wnioskodawca – zgodnie z rozdziałem 3  pkt 1 lit. ff wytycznych z 2020 r.: 
według definicji w art. 2 pkt 28 u.z.r.p. podmiot, który złożył wnio-
sek o dofinansowanie projektu.

wykonawca – zgodnie z rozdziałem 3  pkt 1 lit. ii wytycznych z 2020 r.: 
osoba fizyczna niebędąca personelem projektu w rozumieniu  roz-
działu 3 pkt  1 lit.  r, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje realizację robót 
budowlanych, określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła 
umowę w sprawie realizacji zamówienia w projekcie realizowanym 
w ramach programu operacyjnego.



 

Słowniczek 27

zamawiający – wnioskodawca lub beneficjent zobowiązany do udziele-
nia zamówienia w projekcie na podstawie rozeznania rynku albo za-
sady konkurencyjności bądź ustawy Prawo zamówień publicznych.

zamówienie – zgodnie z rozdziałem 3  pkt 1 lit. ll wytycznych z 2020 r.: 
umowa odpłatna zawarta zgodnie z  warunkami wynikającymi 
z ustawy Prawo zamówień publicznych albo umowy o dofinanso-
wanie projektu pomiędzy zamawiającym a  wykonawcą, których 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidzia-
ne w projekcie realizowanym w ramach programu operacyjnego.



 

Rozdział 1

ŹRÓDŁA PRAWA

D 1. Jakie przepisy regulują udzielanie zamówień w projektach 
finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie finanso-
wej 2014–2020?

{podrozdział 6.5 wytycznych z 2020 r.; art. 5 ust. 1 pkt 5 u.z.r.p.}

Procedury udzielania zamówień wynikają z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w  ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014–2020 wydanych przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Upoważnienie do wyda-
nia wytycznych przez ww. ministra zostało określone w art. 5 ust. 1 
pkt 5 u.z.r.p.

D 2. Czy Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno-
ści na lata 2014–2020 ulegały zmianie w trakcie perspektywy 
finansowej 2014–2020?

Wytyczne od początku ich obowiązywania czterokrotnie ulegały noweli-
zacji. Pierwsza wersja wytycznych została ustanowiona 10.04.2015 r. (we-
szła w życie z dniem zatwierdzenia dokumentu), druga – 19.09.2016 r. 
(weszła w życie 14.10.2016 r.), trzecia – 19.07.2017 r. (weszła w życie 
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23.08.2017 r.), kolejna – 22.08.2019 r. (weszła w życie 9.09.2019 r.), zaś 
ostatnia – związana z koniecznością dostosowania regulacji do brzmienia 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. – 21.12.2020 r. 
(weszła w życie 1.01.2021 r.).

D 3. Jaki jest charakter prawny Wytycznych w zakresie kwali-
fikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 i skąd wynika 
moc wiążąca tego dokumentu?

{art. 2 pkt 32, art. 5 ust. 1 pkt 5 u.z.r.p.}

Charakter prawny wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydat-
ków wynika z przepisów ustawy wdrożeniowej. Na podstawie art. 5 
ust. 1 pkt 5 u.z.r.p. minister właściwy do spraw rozwoju regionalne-
go wykonujący zadania państwa członkowskiego, w celu zapewnienia 
zgodności sposobu realizacji programów operacyjnych z prawem Unii 
Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Fundu-
szu Spójności oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję 
Europejską w tym zakresie, a  także w celu zapewnienia jednolitości 
sposobu realizacji programów operacyjnych i prawidłowości realizacji 
zadań i obowiązków określonych ustawą wdrożeniową, może wydać 
wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach progra-
mów operacyjnych.

Ponadto ustawa wdrożeniowa w  art. 2 pkt 32 charakteryzuje wytyczne 
jako instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury 
wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane 
do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz 
stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, 
kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na pod-
stawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowa-
niu projektu.
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Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach programów 
operacyjnych stanowią swoisty instrument prawny regulujący prawa 
i obowiązki właściwych instytucji w systemie realizacji programów ope-
racyjnych oraz beneficjentów, który przede wszystkim ma na celu utrzy-
manie zgodności realizacji tych programów z prawem Unii Europejskiej. 
Wytyczne nie zaliczają się do zbioru aktów prawnych prawa powszech-
nie obowiązującego, natomiast podstawa ich wydania przez właściwego 
ministra wynika z delegacji ustawowej.

W konkursach organizowanych w ramach realizacji programów ope-
racyjnych omawiany akt prawny znajduje się w dokumentacji konkur-
sowej. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie albo otrzymaniu przez 
beneficjenta decyzji o dofinansowaniu obowiązek stosowania wytycz-
nych wynika ze stosunku zobowiązaniowego.

D 4. Jaką wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków… w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014–2020 należy stosować do 
udzielenia zamówienia w projekcie przez beneficjenta?

{rozdział 4  pkt 8  i 9 wytycznych z 2020 r.}

Beneficjent powinien zastosować wersję wytycznych obowiązującą 
w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, które zakoń-
czyło się zawarciem danej umowy. W świetle rozdziału 4  pkt 9 wytycz-
nych z 2020 r. za dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
uznaje się dzień publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Oce-
na kwalifikowalności wydatków według daty publikacji informacji 
o wszczęciu postępowania stanowi odstępstwo od reguły kwalifikowania 
wydatków na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ich ponie-
sienia zgodnie z metodą kasową, co zostało przewidziane w rozdziale 4 
 pkt 8 wytycznych z 2020 r.
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D 5. Czy zmienione postanowienia Wytycznych w zakresie kwa-
lifikowalności… wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w części 
dotyczącej udzielania zamówień w projektach mogą być sto-
sowane przez beneficjentów wstecz?

{rozdział 4  pkt 11 wytycznych z 2020 r.}

Postanowienia wytycznych normujące dziedzinę udzielania zamówień 
w projektach mogą być stosowane wstecz, ale dopiero po ziszczeniu się 
określonych warunków: po pierwsze, mechanizm ten dotyczy jedynie 
zmian wytycznych, które są korzystniejsze dla beneficjentów od posta-
nowień poprzednio obowiązujących wersji wytycznych, a po drugie, ta-
kie uprawnienie musi być przewidziane umową przez IZ PO.

D 6. Na podstawie jakich przepisów instytucja będąca stroną 
umowy o dofinansowanie nakłada korekty finansowe za 
naruszenia związane z udzielaniem zamówień w projektach 
finansowanych z funduszy unijnych w perspektywie finanso-
wej 2014–2020?

{podrozdział 6.5  pkt 12 wytycznych z 2020 r.; art. 24 ust. 13 u.z.r.p.}

Podstawę prawną do nakładania korekt finansowych określa umowa 
o  dofinansowanie projektu oraz podrozdział 6.5  pkt  12 wytycznych 
z 2020 r., który odnosi się do art. 24 ust. 13 u.z.r.p. Na podstawie  art. 24 
ust. 13 u.z.r.p. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydał 
rozporządzenie w sprawie korekt finansowych, którego  załącznik zawie-
ra szczegółowe przypadki nieprawidłowości związanych z udzielaniem 
zamówień w projektach oraz stawki korekt finansowych.  Załącznik do 
omawianego rozporządzenia nazywany jest również taryfikatorem, po-
nieważ katalogowi nieprawidłowości nadano formę tabeli z przypisany-
mi stawkami korekt finansowych wyrażonych w procentach, z których 
najniższa to 5%, zaś najwyższa – 100%.



7. Czy beneficjent zobowiązany do stosowania regulacji… 37

 

D 7. Czy beneficjent zobowiązany do stosowania regulacji… do-
tyczących udzielania zamówień w projekcie ustanowionych 
w wytycznych może zamiast nich stosować ustawę Prawo 
zamówień publicznych?

{art. 2 ust. 1, art. 4, 5, 6, 108, 109 p.z.p.; sekcja 6.5.2  pkt 1 wytycznych 
z 2020 r.}

Procedury udzielania zamówień określone w wytycznych z 2020 r. (ro-
zeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności) stosują podmioty, które 
nie są zamawiającymi w rozumieniu art. 4–6 p.z.p.

W przypadku gdy dany podmiot nie jest zamawiającym w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas powinien stosować 
tryby udzielania zamówień z wytycznych z 2020 r. Ewentualne prze-
prowadzenie przez zamawiającego postępowania o  udzielenie zamó-
wienia w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych 
(np. w przetargu nieograniczonym czy w trybie podstawowym) zamiast 
zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku, mimo braku podstawy 
prawnej, zwiększa ryzyko popełnienia uchybień.

Reguła prostego podziału beneficjentów na zamawiających w rozumie-
niu ustawy Prawo zamówień publicznych i tych objętych regulacjami 
wytycznych doznaje częściowej modyfikacji względem pierwszej grupy 
zamawiających. Artykuł 2 ust. 1 p.z.p. w zw. z sekcją 6.5.2  pkt 1 lit. b wy-
tycznych z 2020 r. wprowadza katalog sytuacji, w których zamawiający 
w rozumieniu art. 4–6 p.z.p. w ustalonym kwotowo zakresie powinni 
przeprowadzać postępowania według rozeznania rynku lub zasady kon-
kurencyjności.

Należy podkreślić, że wytyczne z 2020 r. nie utożsamiają ani nie zrów-
nują trybów z ustawy Prawo zamówień publicznych z zasadą konkuren-
cyjności, tryby konkurencyjne z ustawy Prawo zamówień publicznych, 
cechujące się wyższym formalizmem i  szczegółowością, są bowiem 
trudniejsze do wykonania przez zamawiającego. Ponadto mechani-
zmy określone w przywołanych aktach prawnych w niektórych kwe-
stiach różnią się znacząco, co może wywoływać problemy z  oceną 
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Urszula Kobza, Krystian Saks

ZASADA 
KONKURENCYJNOŚCI 

W PRAKTYCE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH  

Pytania i odpowiedzi

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W
 PRAKTYCE ZAM

ÓW
IEŃ PUBLICZNYCH

Zasada konkurencyjności stanowi unikalną procedurę udzielania zamówień w projektach 
finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obowiązkiem jej stosowania zostali objęci 
przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy stanowią istotną grupę beneficjentów 
pomocy publicznej. W książce przedstawiono wieloletnią praktykę oraz dorobek doktryny 
wypracowane przez instytucje finansujące projekty oraz sądy administracyjne w zakresie 
prawidłowego udzielania, a także kontroli zamówień dotowanych ze środków unijnych.

Omówiono przy tym kwestie dotyczące:
• szacowania wartości zamówienia,
• rozeznania rynku,
• wyłączeń procedur podstawowych,
• umowy zamówieniowej i możliwości jej zmiany,
• nakładania korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień. 

Całość ujęto w formule pytań i odpowiedzi wraz z poradami autorów, co czyni publikację 
przystępną dla odbiorcy oraz nadaje jej wymiar praktyczny. Autorzy zwrócili również 
uwagę na najczęściej popełniane błędy, dzięki czemu książka może pomóc zmniejszyć 
ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień. 

Poradnik przeznaczony jest dla beneficjentów środków unijnych, którym pozwoli sku-
tecznie zastosować konkurencyjne procedury zamówieniowe. Ponadto może stanowić 
wsparcie merytoryczne dla kontrolerów weryfikujących poprawność prowadzenia tych 
procedur. Zainteresuje również właścicieli firm doradczych specjalizujących się w pozy-
skiwaniu oraz rozliczaniu dotacji unijnych.

Urszula Kobza – prawniczka; specjalistka w dziedzinie prawa zamówień publicznych, 
w szczególności w aspekcie zamówień udzielanych w projektach unijnych; zdobywała 
doświadczenie, świadcząc obsługę prawną procesów zakupowych po stronie zamawia-
jącego oraz w agencji wykonawczej finansującej projekty B+R, zajmując się oceną kon-
kurencyjności wydatków oraz doradztwem prawnym w tym zakresie.

Krystian Saks ‒ radca prawny; ekspert oraz prowadzący szkolenia z zakresu realizacji i kon-
troli projektów dotowanych ze środków publicznych; zdobywał doświadczenie w agencji 
wykonawczej finansującej projekty B+R; specjalizuje się w problematyce zamówień udzie-
lanych w projektach unijnych, prawie pomocy publicznej oraz prawie administracyjnym.
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