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Zielone Zamówienia Publiczne  
w Planach Działań na rzecz  
Zrównoważonej Energii (SEAP)
Poradnik na temat uwzględniania elementów zielonych zamówień publicznych (GPP)  
w Planach Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) opracowywanych  
w ramach Porozumienia między Burmistrzami (CoM)

Dlaczego Zielone Zamówienia 
Publiczne?
Zamówienia publiczne są ważnym 
narzędziem, które może być wykorzystywane 
m.in. przez gminy i miasta do obniżania emisji 
CO2 oraz walki ze zmianami klimatycznymi. 
Zielone Zamówienie Publiczne to proces, 
w ramach którego instytucje publiczne starają 
się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, 
których oddziaływanie na środowisko w trakcie 
ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu 
do towarów, usług i robót budowlanych 
o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby 
zamówione w innym przypadku. W tym 
kontekście ocena cyklu życia produktów 

i usług służy identyfikacji preferowanych 
produktów. Wybierając ekologiczne produkty 
i usługi wprowadza się do środowiska mniej 
substancji niebezpiecznych i jednocześnie 
chroni zasoby naturalne, a także zmniejsza się 
oddziaływanie gminy/miasta na środowisko.

Zamówienia publiczne, sposób ich 
przygotowania oraz określenie priorytetów 
stwarzają lokalnym władzom możliwości 
poprawy wskaźników dotyczących zużycia 
energii w skali gminy. Przeprowadzanie 
zielonych zamówień publicznych (ang. Green 
Public Procurement - GPP) nie musi być 
wcale sprzeczne z ograniczonymi budżetami 
gminnymi, ponieważ nabywane w ten sposób 

Wprowadzenie



 

6

 

7

trwałe i energooszczędne produkty pozwolą 
na obniżenie kosztów. Ponadto, zamówienia 
publiczne stanowią znaczny udział w rynku, 
a ich wartość w poszczególnych krajach 
członkowskich wynosi ok. 10-20% PKB.  

Zielone Zamówienia Publiczne 
w SEAP (Plany Działań na rzecz 
Zrównoważonej Energii)

Zielone Zamówienia mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się do realizacji unijnych celów 
3x20%. Mając na uwadze fakt, że zamówienia 
publiczne stanowią około 18% PKB Unii 
Europejskiej, zielone zamówienia mogą być 
silnym bodźcem do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania 
energii wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii oraz poprawy efektywności 
energetycznej UE.

Plany Działań na rzecz Zrównoważonej Energii 
(Sustainable Energy Action Plan - SEAP) 
stały się narzędziem dla miast i regionów 
do planowania, wdrażania, monitorowania 
i oceny lokalnych polityk w zakresie klimatu 
i energii, przyczyniając się do globalnych 
osiągnięć łagodzących dostosowujących 
do zmian klimatycznych. Dzięki SEAP miasta 
i gminy mogą prowadzić działania w sposób 
zorganizowany i zintegrowany, pozwalając 
na systematyczne monitorowanie swoich 
osiągnięć i celów wyznaczonych często ponad 
te wymagane ustawodawstwem krajowym. 
SEAP jest również narzędziem pozwalającym 
na informowanie interesariuszy o znaczeniu 
ograniczania zużycia energii i konieczności 
łagodzenia zmian klimatycznych, a także 
zachęcającym obywateli i inne zainteresowane 
podmioty do „podpisania się” pod ambitnymi 
celami miasta/gminy.

Plany podnoszenia efektywności 
energetycznej zapewniają podstawę 
zrównoważonym zamówieniom. Zamówienia 
publiczne, sposób ich przygotowania oraz 

określenie priorytetów stwarzają lokalnym 
władzom możliwości poprawy wskaźników 
dotyczących zużycia energii w skali gminy. 
SEAP umożliwia gminom uzyskanie wsparcia 
politycznego dla zielonych zamówień, 
organizowania struktur, wyznaczania celów 
z zakresu zielonych zamówień, wdrażania 
zielonych zamówień i monitorowania 
sukcesu. 

SEAP może pomóc w rozpowszechnianiu 
korzyści płynących z zielonych zamówień 
publicznych, takich jak:

 ● oszczędności energii, wody i materiałów,

 ● zmniejszenie ilości substancji 
zanieczyszczających i emisji gazów 
cieplarnianych,

 ● poprawa usług dla społeczeństwa, a tym 
samym poprawa jakości życia, spełnianie 
wyższych standardów jakości oraz 
dostarczanie lepszej jakości lokalnym 
władzom i przez to obywatelom,

 ● tworzenie zachęt dla przemysłu do rozwoju 
„zielonych” technologii i produktów 
i promowanie ich na rynku,

 ● oszczędności - dla władz publicznych 
dokonujących zakupów i dla ogółu 
społeczeństwa, dzięki wzięciu pod uwagę 
kosztów cyklu życia,

 ● promowanie nowych produktów i usług, 
które zostały opracowane, aby sprostać 
wymaganiom zielonych zamówień wśród 
prywatnych konsumentów.

Grupa docelowa – do kogo 
adresowane są wytyczne?

Niniejsze wytyczne mają na celu wsparcie 
gmin i samorządów planujących opracowanie 
i wdrażanie Planu Działań na rzecz 
Zrównoważonej Energii (SEAP) we włączeniu 
zrównoważonych zamówień publicznych 

do opracowywanych planów oraz pomocy 
w trakcie realizacji.

W związku z tym, wytyczne są skierowane 
do osób wspierających, przygotowujących 
i wdrażających SEAP:

 ● decydentów politycznych wspierających 
opracowanie SEAP;

 ● pracowników gminy/miasta 
zaangażowanych w przygotowanie 
SEAP, w tym osób zajmujących 
się kwestiami zielonych zamówień; 
doświadczenie pokazuje, że szeroki 
udział zainteresowanych stron w fazie 
rozwoju SEAP pomaga w późniejszej 
realizacji planu, innymi słowy: wdrożenie 
zaplanowanych działań jest bardziej 
prawdopodobne, jeśli w przygotowanie 
SEAP byli zaangażowani odpowiedni 
interesariusze, w tym osoby odpowiedzialne 
za zrównoważone zamówienia; 
 

 ● Koordynatorów Porozumienia – organów 
administracji publicznej zapewniających 
pomoc strategiczną, finansową i techniczną 
gminom (Koordynatorzy Terytorialni – 
zdecentralizowane organy na szczeblu 
regionalnym oraz Koordynatorzy Krajowi 
- krajowe organy publiczne oraz krajowe 
agencje energetyczne, ministerstwa ds. 
energii);

 ● Wspierających Porozumienie posiadający 
wiedzę na temat ram prawnych, 
legislacyjnych i finansowych otoczenia, 
w którym działają, a także będący w stanie 
doradzić sygnatariuszom Porozumienia 
zidentyfikować możliwość potencjalnych 
synergii z istniejącymi inicjatywami;

 ● doradców pomagających przygotować 
SEAP;

 ● pracowników gminy/miasta z wydziałów 
odpowiedzialnych za transport, energię, 
budynki itp.;

 ● nabywców.
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Czym jest Porozumienie między Burmistrzami?
Porozumienie między Burmistrzami (ang. Covenant of Mayors – CoM) to popularny ruch europejski 
skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia 
efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im 
obszarach. Sygnatariusze Porozumienia dążą do spełnienia, a nawet przekroczenia unijnego celu 
redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku.

Czym jest Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)?
Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (ang. Sustainable Energy Action Plan - SEAP) jest 
kluczowym dokumentem, który pokazuje w jaki sposób sygnatariusz Porozumienia osiągnie swoje 
zobowiązania do roku 2020. W Planie wykorzystuje się wyniki wyjściowej inwentaryzacji emisji, aby 
zidentyfikować obszary działania, w których najskuteczniej można osiągnąć obrany cel redukcji 
emisji CO2. Plan definiuje konkretne środki ograniczania emisji w określonych ramach czasowych 
wraz z przypisaniem obowiązków, co pozwala na przełożenie długoterminowej strategii na konkretne 
działania. W głównych sektorach objętych Planem, tj. budynki, wyposażenie/urządzenia i transport 
miejski - zielone zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę. Sygnatariusze zobowiązują się do 
przekazania SEAP w ciągu roku od przystąpienia do Porozumienia.

Sygnatariusze Porozumienia przygotowując Plan mogą posłużyć się strukturą szablonu SEAP. 
Proponowany zakres SEAP:

1. Streszczenie
2. Ogólna strategia
3. Bazowa inwentryzacja emisji
4. Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem (2020)

Faza wstępna
Zaangażowanie decydentów
Tworzenie SEAP może pomóc w zdobyciu 
wsparcia politycznego dla zielonych zamówień 
publicznych, na przykład podczas zmian 
wprowadzanych w polityce zamówieniowej 
w gminach. Zobowiązania podejmowane 
w SEAP powinny dawać pierwszeństwo 
zamawianiu bardziej ekologicznych produktów 
i usług.

Z drugiej strony,  już zatwierdzony przez 
Radę Gminy/Miasta SEAP potwierdza  duże 
zaangażowanie organu w realizację zielonej 
polityki i wdrażania zawartych w SEAP 
aspektów w zakresie zielonych zamówień, 
co może stanowić dobry argument za dalszym 
umacnianiem strategii w tej dziedzinie.

W celu wzmocnienia i utrzymania poparcia 
politycznego warto informować o społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych 
korzyściach wynikających z SEAP. Ponadto, 
przygotowywanie SEAP w gminie można 
wykorzystać do przekonania decydentów 
do szerszego stosowania zielonych zamówień 
publicznych.

Odwołanie się do odpowiednich polityk/
strategii na szczeblu krajowym, np. Krajowego 
Planu Działań w zakresie zrównoważonych 
zamówień publicznych może okazać się 
pomocne w uzyskiwaniu wsparcia dla 
zielonych zamówień. Należy również 
nawiązać do lokalnych, gminnych czy 
regionalnych strategii i polityk, które odnoszą 
się do zagadnień związanych z zielonymi 
zamówieniami.

Zielone Zamówienia Publiczne w Planach Działań  
na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

Jak uwzględnić elementy Zielonych 
Zamówień nia ublicznych w procesie 
przygotowywania SEAP

Zielone zamówienia publiczne powinny 
stanowić część długoterminowej strategii 
gminy. Działania podejmowane w zakresie 
zielonych zakupów w sposób znaczący mogą 
przyczynić się do realizacji strategicznych 
celów władz publicznych.

Zarówno wizja długoterminowa i poszczególne 
działania są integralnymi częściami SEAP. 
Na przykład, w ramach długoterminowej 
strategii gminy, władze lokalne mogą podjąć 
decyzję o nabywaniu wyłącznie elektrycznych 
samochodów do gminnej floty pojazdów. 
Można zaplanować takie działanie w planie 
i oceniać jego oddziaływanie do roku 2020, 
poprzez monitorowanie i dokonywanie 
przeglądu prognozowanych przyszłych 
zakupów samochodów. Natomiast w trakcie 
trwania kadencji tego typu działania powinny 
być przedstawione konkretnie, z określonym 
budżetem i źródłami ich finansowania, 
itp. (UE 2010).

Rozważając wprowadzenie zielonej polityki 
zakupowej szczególnie ważnym jest 
zdefiniowanie jej głównych celów. W gminie 
mogą być już wprowadzone innego rodzaju 
polityki, regulaminy (np. unikanie kupowania 
niektórych produktów, wewnętrzne wytyczne 
dotyczące zamówień, ocena oddziaływania na 
środowisko nabywanych produktów, itp.), które 
obejmują swoim zakresem niektóre aspekty 
nowej polityki zakupowej. Zidentyfikowanie 
wszystkich  tego typu polityk oraz analiza 
ich zawartości pozwoli upewnić się, że 
proponowana polityka nie będzie sprzeczna 
z innymi celami zamawiającego.
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Dzięki zidentyfikowaniu elementów wspólnych 
z innymi politykami, możliwe będzie bardziej 
precyzyjne określenie głównych celów zielonej 
polityki zakupowej.

Przy definiowaniu konkretnej polityki należy 
zdecydować, w jakim zakresie będzie ona 
obowiązywała, tzn. które grupy produktów/
usług, jakie obszary (transport, budynki, itd.) 
oraz jakie wydziały urzędu gminy będzie 
obejmować (KE 2008): 

 ● należy podjąć decyzję czy system będzie 
wdrażany we wszystkich obszarach czy 
tylko w ramach wybranych zagadnień 
(np. transport czy budynki); można również 
rozważyć wdrożenie działań początkowo 
w jednym czy dwóch wydziałach, zwłaszcza 
w przypadku dużych gmin, a także gdy 
zielone zamówienia są zupełnie nowym 
tematem i chcemy najpierw przetestować 
system;

 ● należy również rozważyć dla ilu i których 
grup produktów czy usług chcemy wdrożyć 
politykę; dla organów niezaznajomionych 
z tematyką zielonych zamówień we 
wstępnej fazie zaleca się wybranie jednej 
lub dwóch grup.

Generalnie istnieją dwa typy celów, które 
należy rozważyć w ramach zielonych 
zamówień publicznych:

 ● bezpośrednio związane z dokonywaniem 
zakupów;

 ● cele operacyjne (związane z podstawową 
działalnością organu), których realizacja ma 
wspomóc zielone zamówienia.

Poszukiwanie wsparcia zainteresowanych 
stron - zaangażowanie interesariuszy
Kluczowym elementem udanego wdrożenia 
SEAP jest zdobycie silnego poparcia 
ze strony zainteresowanych podmiotów. 
Samorządy, jako władze najbliższe 
obywatelom, są dobrze przygotowane, 
aby skutecznie zachęcić mieszkańców, 
czyli konsumentów, do podejmowania 
działań w kwestiach poszanowania energii 
i ochrony klimatu. Jest to możliwe dzięki 
wzorcowej roli, jaką samorządy powinny pełnić 
w dziedzinie zielonych zamówień poprzez 
udzielanie porad i wskazówek mieszkańcom, 
angażowanie obywateli w fazę planowania 
SEAP oraz organizację np. dni energii 
czy innych wydarzeń podnoszących „zieloną” 
świadomość. 

W celu włączenia zielonych zamówień w SEAP 
mogą być podejmowane następujące kroki:

 ● identyfikowanie działów i osób zajmujących 
się zamówieniami publicznymi w danej 
jednostce, kontaktowanie się z osobami 
odpowiedzialnymi w celu określenia 
ich konkretnych potrzeb, wyzwań przed 
jakimi stoją oraz znajomości zagadnienia 
zielonych zamówień, przekazywanie 
materiałów informacyjnych (np. GPP 
training toolkit – narzędzia szkoleniowe 
przygotowane przez Unię Europejską, 
kryteria UE dotyczące zielonych 
zamówień publicznych, powiadomienie 
o wydarzeniach, możliwościach szkoleń, 
itp.) oraz przekazywanie informacji 
na temat postępów we wdrażaniu SEAP 
oraz związanych z tym decyzjami rady;

 ● wpisanie osób zaangażowanych 
w zamówienia publiczne na listę 
interesariuszy ważnych w procesie 
przygotowywania SEAP (patrz: grupa 
robocza);

 ● staranne wybieranie adekwatnych 
materiałów informacyjnych.

Jeśli planowane są ogólne zmiany 
w udzielaniu zamówień publicznych, wskazane 
jest zaangażowanie w ten proces głównych 
dostawców współpracujących z organem. 
W ten sposób dostawcy mogą zaproponować 
„zielone alternatywy” dla produktów, 
które dotychczas były przez nich oferowane. 

Do pozostałych ważnych interesariuszy można 
zaliczyć również:

 ● dostawców i wytwórców energii;

 ● uczestników rynku transportowego: 
np. prywatne/publiczne przedsiębiorstwa 
transportowe;

 ● sektor budowlany: przedsiębiorstwa 
budowlane, deweloperzy;

 ● organizacje pozarządowe, inne organizacje 

reprezentujące interesy obywateli, uczelnie 
wyższe, etc.;

 ● i/lub sąsiednie gminy, z którymi można 
przeprowadzać wspólne zamówienia.

Ponadto, należy rozważyć utworzenie 
sieci interesariuszy. Lokalna administracja 
może pomagać w podejmowaniu decyzji na 
szczeblu politycznym i dostarczać decydentom 
niezbędnych informacji. Komunikacja 
z podmiotami zewnętrznymi powinna odbywać 
się w sposób transparentny.

Faza planowania
Opracowywanie planu – ustanowienie 
grupy roboczej ds. zielonych zamówień 
publicznych 
Opracowywanie i wdrażanie zrównoważonej 
polityki energetycznej jest ambitnym 
i czasochłonnym procesem, który wymaga 
systematycznego planowania i stałego 
nadzoru. Wymaga to współpracy i koordynacji 
między różnymi działami administracji 
lokalnej ds. ochrony środowiska, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, 
gospodarki i spraw socjalnych, budownictwa 
i infrastruktury, mobilności i transportu, budżetu, 
finansów, a także zamówień publicznych.
Istotnym jest, aby powiązać zrównoważoną 
gospodarkę energetyczną z zielonymi 
zamówieniami, ale również z innymi 
działaniami i inicjatywami odpowiednich 
wydziałów gminy. Powinno to znaleźć 
odzwierciedlenie w całej organizacji. Konieczne 
jest zaangażowanie wielu wydziałów i różnych 
sektorów, a cele organizacyjne powinny być 
zgodne i połączone z SEAP.

Jako przykład prostej struktury organizacyjnej, 
można utworzyć dwie grupy (UE 2010):

 ● Komitet Sterujący, składający się 
z polityków i menedżerów wyższego 
szczebla. W komitecie może również 
uczestniczyć menedżer ds. zamówień 
publicznych. Zadaniem komitetu 
sterującego powinno być określenie 

Kornwalia – Zielone zamówienia publiczne 
jako jeden z celów SEAP

Jednym z tematów strategicznych Białej Księgi 
Rady Kornwalii wpisującym się w cele Planu Działań 
na rzecz Zrównoważonej Energii Kornwalii jest:  
Temat Strategiczny 5 - Niskoemisyjność:

„(5.2) Oprócz szerokiego  promowania programu 
redukcji dwutlenku węgla, Rada zapewni, że 
będzie przyczyniać się do osiągania celów 
redukcji dwutlenku węgla, zarówno w ramach 
działalności podstawowej, jak i  poprzez działania 
związane z zamówieniami publicznymi”.
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kierunków strategicznych i zapewnienie 
niezbędnego wsparcia politycznego dla 
całego procesu.

 ● Jedna lub kilka grup roboczych, składających 
się z menedżera ds. planowania 
energetycznego, kluczowych osób z różnych 
wydziałów gminy, jednostek podległych, 
instytucji publicznych, itp. Ich zadaniem 
byłoby opracowanie i wdrażanie SEAP, 
zapewnienie interesariuszom udziału 
w całym procesie, prowadzenie monitoringu, 
sporządzanie raportów, etc. Grupy robocze 
mogą być również otwarte dla innych niż 
gminne kluczowych podmiotów bezpośrednio 
zaangażowanych w działania SEAP.

Z jednej strony, można zorganizować jedną, 
specjalną grupę roboczą ds. zielonych 
zamówień publicznych. Z drugiej strony, 
eksperci ds. zielonych zamówień powinni 
uczestniczyć w spotkaniach innych grup 
roboczych koncentrujących się na transporcie, 
budynkach użyteczności publicznej 
czy energii, czyli wszędzie tam, gdzie 
zamówienia publiczne są istotną kwestią. 
W związku z tym, że SEAP będzie mieć wpływ 

na szerszą grupę interesariuszy niż tych 
bezpośrednio zaangażowanych w zamówienia 
publiczne, można dodatkowo określić inne 
grupy użytkowników, które mogą odgrywać 
znaczącą rolę w poprawie efektywności 
energetycznej (np. użytkownicy budynków 
czy sprzętu IT). Wreszcie, do udziału można 
zaprosić kluczowych dostawców.
W przypadku utworzenia odrębnej grupy 
ds. zielonych zamówień, należy wyznaczyć 
jej kierownika. Ponadto, cele i funkcje grupy 
muszą być jasno określone. Aby skutecznie 
kontrolować przebieg procesu tworzenia 
i wdrażania SEAP zaleca się opracowywanie 
jak najbardziej szczegółowych programów 
spotkań oraz strateegii raportowania. W pracach 
grupy roboczej ds. zielonych zamówień mogą 
brać udział zarówno osoby zajmujące się 
zamówieniami, jak i przedstawiciele innych 
wydziałów (np. ds. środowiska, infrastruktury, 
inwestycji, itd.).
Utworzenie schematu ukazującego różne 
powiązania wydziałów i innych podmiotów 
z procesami zamówień publicznych 
może być pomocne w zidentyfikowaniu 
koniecznych zmian  organizacyjnych w gminie. 
Aby uzyskać jak największe zaangażowanie 
w proces należy przypisać konkretne 
role jak największej liczbie kluczowych 

pracowników gminy. Kampania informacyjna 
prezentująca zalety zielonych zamówień wśród 
pracowników różnych wydziałów pomoże 
zdobyć ich oparcie. Ponadto, należy rozważyć 
możliwości szkolenia pracowników w zakresie 
zielonych zamówień.
 
Polityka i narzędzia z zakresu zielonych 
zamówień publicznych w SEAP
Zasadnicza część SEAP odnosi się do polityk 
i różnego rodzaju środków, które pozwolą 
na osiągnięcie wcześniej ustalonych celów. 
Zastosowanie wszystkich możliwych działań 
naraz najprawdopodobniej przewyższyłoby 
obecne możliwości władz lokalnych jeśli 
chodzi o koszty, zarządzanie, etc. Ponadto, 
niektóre środki mogą się wzajemnie 
wykluczać. Dlatego właśnie koniecznym jest 
wyselekcjonowanie działań planowanych do 
realizacji w określonym czasie. W Poradniku 
Porozumienia Burmistrzów „Jak opracować 
plan działań na rzecz zrównoważonej energii 
(SEAP)?“ można odnaleźć konkretne metody 
wybierania priorytetów.

Ogólnie rzecz biorąc istnieją dwa główne 
sposoby uwzględnienia zielonych zamówień 
w SEAP (opisane w kolejnych rozdziałach). 
Jednym z pierwszych kroków jest podjęcie 
zasadniczej decyzji: czy zielone zamówienia 
będą odrębnym polem działania w SEAP 
czy też lepszym rozwiązaniem będzie ich 
promowanie jako integralnej części w innych 
kluczowych obszarach lub działaniach?

Władze lokalne są znaczącymi nabywcami 
w wielu dziedzinach. Dlatego też podjęcie 
długoterminowych zobowiązań przez tak 
dużego zamawiającego będzie miało istotny 
wpływ na emisje CO2 i ślad ekologiczny np. 
gminy. Oczywistą zaletą traktowania zielonych 
zamówień jako oddzielnego obszaru działań jest  
fakt, że stosowane jako narzędzie łagodzące 
zmiany klimatu działania te zostaną zauważone 
i docenione, a jednocześnie mogą prowadzić 
do zmian strukturalnych w długim okresie. 

Jednocześnie należy podkreślić,  że powyższe 
podejście, w którym zielone zamówienia 
stanowią odrębny obszar działania, jest 
bardziej skomplikowane i wymaga pogodzenia 
interesów wielu wydziałów i sektorów. 
Ponadto, uzyskanie zgody od rady gminy/
miasta na tego typu strategię może być dużo 
trudniejsze niż poparcie dla pojedynczych 
działań/środków. W przypadku wybrania 
pierwszej opcji bardzo istotnym jest uzyskanie 
poparcia osób odpowiedzialnych za 
zamówienia publiczne oraz członków rady.

Zielone zamówienia publiczne produktów i usług 
jako jeden z kluczowych obszarów SEAP

Ustanowienie zielonych zamówień publicznych 
jako jednego z głównych obszarów w SEAP 
wiąże się z koniecznością wyznaczenia jasnych 
celów i ram czasowych. Ważną kwestią jest 
również zgoda rady gminy na realizowanie 
tak określonej strategii w zakresie zamówień 
publicznych. Opracowując strategię należy 
zidentyfikować polityki i dyrektywy zarówno 
zgodne z ideą zielonych zamówień, jak 
i te pozostające z nią w konflikcie.  Można 
również utworzyć grupę roboczą ds. zielonych 
zamówień. Ponadto, w celu zaangażowania 
w cały proces zidentyfikowanych interesariuszy 
należy przygotować plan komunikacji. 

Zielone Zamówienia Publiczne jako część 
innych obszarów kluczowych SEAP

Londyn – wspólne zamówienie jako jedno 
z działań w SEAP
Działanie 2.2 – Burmistrz będzie 
współpracować z partnerami ze wszystkich 
sektorów w celu dalszego rozpoznania, 
w jaki sposób Londyn,  poprzez wspólne 
zamówienia, może stymulować popyt na 
niskoemisyjne produkty i usługi. 
 

Przykład jednego z sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów – zamówienia publiczne jako 
kluczowy sektor

Rada Kornwalii ma obowiązek dawać przykład i inspirować przedsiębiorstwa oraz społeczność  
Kornwalii w celu obniżenia emisji i zapotrzebowania na energię. W październiku 2011 roku, Rada 
Kornwalii została sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów i zobowiązała się do sporządzenia 
Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).
Podejmowane działania będą wspierać i zachęcać do redukcji emisji dwutlenku węgla, coraz 
szerszego wykorzystywania zrównoważonej energii i/lub obniżania zapotrzebowania na energię. 
Wszystkie te działania będą ukierunkowane na obszary określone w Porozumieniu Burmistrzów:
• sektor budynków
• transport
• rozproszona produkcja energii
• miejskie systemy ciepłownicze i chłodnicze
• planowanie urbanistyczne i przestrzenne
• zamówienia publiczne produktów i usług
• współpraca z obywatelami i zainteresowanymi stronami 

(SEAP Kornwalii)
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Wybór działań i środków

Oprócz działań, narzędzi i informacji na temat 
zalecanych sposobów postępowania warto 
zapoznać się z przykładami najlepszych 
praktyk, które przyniosły dobre rezultaty 
(zob. przykłady Buy Smart+). W określeniu 
najbardziej adekwatnych działań i środków 
może pomóc przejrzenie ustanowionych 
i osiągniętych celów, podobnych do tych 
przyjętych w naszej gminie. W tym kontekście 
przydatnym może okazać się dołączenie do 
związku samorządów lokalnych (np. Climate 
Alliance). 

Niniejszy rozdział prezentuje propozycje 
i przykłady polityk dotyczących zielonych 
zamówień publicznych i działań, które 
mogą zostać podjęte przez samorządy dla 
osiągnięcia celów określonych w SEAP. 
Rozdział koncentruje się na działaniach, 

które skutkują obniżeniem emisji CO2 
i oszczędnościami w zużyciu energii 
w dłuższym okresie dzięki określonym 
sposobom prowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne, szkoleniom 
i kampanii informacyjnej. Opisane działania 
są przykładami z Planów Działań na Rzecz 
Zrównoważonej Energii wdrażanych w krajach 
realizujących projekt Green ProcA. 

Działania/środki związane z zamówieniami 
publicznymi prowadzone w innych obszarach

Budynki i urządzenia

 ● Zakup i wynajem budynków efektywnych 
energetycznie

 ● Uwzględnienie kryteriów wyboru 
architektów i inżynierów dotyczących ich 
doświadczenia w projektowaniu budynków 
zrównoważonych energetycznie

 ● W przypadku nowobudowanych budynków 
publicznych (np. szkołach, budynkach 
administracji publicznej) zastosowanie 
wymogów dotyczących stosowania 
nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w zakresie wykorzystania światła 
naturalnego wewnątrz budynku oraz paneli 
słonecznych do podgrzania c.w.u.

 ● Zwiększenie liczby projektów pilotażowych 
dotyczących domów pasywnych

 ● Stosowanie kryteriów efektywności 
energetycznej podczas prowadzenia 
modernizacji systemów grzewczych, 
termomodernizacji itp.

 ● Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 
budynków i zakup efektywnych 
energetycznie źródeł światła 

 ● Zakup energooszczędnego sprzętu 
biurowego z oznakowaniem ekologicznym 
lub stosowanie w przetargach kryteriów 
emisji z ekoetykiet dla drukarek, urządzeń 
wielofunkcyjnych, kopiarek itp.

Kornwalia – Zamówienia Publiczne jako obszar docelowy

SEAP został podzielony na cztery główne obszary tematyczne: Zielona Kornwalia, 
Zielona Rada, Zielone Społeczeństwo i Zielona Gospodarka. W ramach tych obszarów 
wyznaczono kluczowe sektory działania  (zidentyfikowane przez Porozumienie 
Burmistrzów). Jednym z nich są zamówienia publiczne produktów i usług.

Odpowiedzialna Polityka Zamówieniowa Rady Usługi i roboty realizowane w ramach 
zamówień publicznych odpowiadają za 60-80% całkowitej (bezpośredniej i pośredniej) 
emisji dwutlenku węgla Kornwalii. Przy wykorzystaniu zaaprobowanego na 
szczeblu krajowym narzędzia corocznie dokonywana jest priorytetyzacja zamówień 
publicznych. Cały proces zamówienia, od rozpoczęcia projektu po udzielenie 
zamówienia i nadzór nad jego realizacją, podlega ciągłej weryfikacji. Ponadto, postępy 
są ciągle monitorowane za pomocą brytyjskiego narzędzia oceny zrównoważoności 
zamówień (UK Sustainable Procurement Flexible Framework Assessment Tool). 

(SEAP Kornwalii)

http://www.buy-smart.info
http://www.klimabuendnis.org
http://www.klimabuendnis.org
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 ● Zakup chłodziarek charakteryzujących się 
wysoką efektywnością energetyczną

 ● Zakup sprzętu biurowego pochodzącego 
z recyklingu

 ● Stosowanie efektywnych energetycznie 
systemów chłodzenia

 ● Zawieranie umów na dostawę ciepła 
w sezonie grzewczym gwarantujących jego 
efektywne wykorzystanie i niższe zużycie

 ● Promowanie wspólnych zamówień 
na wysokosprawne kotły i systemy solarne

 ● Zakup materiałów biurowych pochodzących 
z recyklingu

Oświetlenie uliczne

 ● Wprowadzenie kryteriów efektywności 
energetycznej dla oświetlenia ulicznego

 ● Zakup energii do systemów oświetlenia 
ulicznego pochodzącej w 100% z OZE 

 ● Zastąpienie tradycyjnych lamp 
w sygnalizacji świetlnej LEDami

 ● Wprowadzenie wymogów dotyczących 
efektywności energetycznej przy zawieraniu 

umów na zarządzanie systemem 
oświetlenia ulicznego

Transport i flota pojazdów gminnych

 ● Wprowadzenie kryteriów efektywności 
energetycznej w celu utworzenia przyjaznej 
środowisku floty administracji publicznej 
i służb komunalnych

 ● Zakup pojazdów elektrycznych, takich jak 
rowery, skutery, trolejbusy, wózki widłowe, 
autobusy, ciężarówki i samochody osobowe 
do floty administracji publicznej oraz energii 
elektrycznej z OZE

 ● Zakup samochodów o niskiej emisji

Lokalna produkcja energii

 ● Zakup energii ze źródeł odnawialnych na 
potrzeby usług komunalnych i budynków 
publicznych

 ● Wspólne zamówienia publiczne na energię 
solarną i fotowoltaikę

 ● Zachowanie zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi zrównoważoności przy 
zakupie drewna (biomasy) do ciepłowni 
i elektrociepłowni

Działania podejmowane w obszarze oświetlenia publicznego

Gmina  Nikolaevo położona jest w centralnej Bułgarii, pomiędzy dwoma szczytami 
górskimi, we wschodnim krańcu Doliny Róż. W roku  2011 władze gminy wystąpiły 
z wnioskiem o dofinansowanie  projektu inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia 
ulicznego wykorzystującego energię słoneczną w Gminie  Nikolaevo” w ramach 
programu rozwoju obszarów wiejskich. Wśród kryteriów oceny projektów znalazły się 
2 równoważne: najniższa cena i spełnienie odpowiednich wymogów technicznych. 
W przypadku parametrów technicznych dodatkowe punkty były przyznawane za okres 
życia lamp i akumulatorów, gwarantowany minimalny czas działania w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (dużego zachmurzenia) i generowanie światła. 
W ramach projektu zainstalowano 506 lamp solarnych z czego 480 na wysokości 
5 metrów, 18 na wysokości 3 metrów i 8 na wysokości 7 m, przy czym były to hybrydy 
(połączenie panelu solarnego i turbiny wiatrowej).

Źródło:
www.buy-smart.info/media/file/3375.Bulgaria_GoodPractice_efficient_lighting_
SEC3_EN.pdf

Działania i środki podejmowane w gminie Aiud, Rumunia

1. Wymogi/ normy dotyczące efektywności energetycznej 
1.1. Zakup urządzeń i pojazdów w oparciu o specyfikacje efektywności energetycznej 
opracowane dla różnych kategorii produktów przez Krajową Agencję Poszanowania 
Energii . Aby zapewnić pożądane efekty ekonomiczne dla każdego przypadku 
przeprowadza się analizę pod kątem minimalnych kosztów cyklu życia danego 
produktu.
1.2. Zakup urządzeń efektywnych energetycznie we wszystkich trybach pracy 
(włącznie z trybem czuwania). Aby zapewnić pożądane efekty ekonomiczne dla 
każdego przypadku przeprowadza się analizę pod kątem minimalnych kosztów cyklu 
życia danego produktu.
1.3. Wykorzystanie audytów energetycznych i wdrażanie wynikających z nich zaleceń  
odnośnie osiągnięcia efektu energetycznego i ekonomicznego. 
1.4. Zakup lub dzierżawa efektywnych energetycznie budynków (lub ich części) oraz 
wymóg ich modernizacji w celu zapewnienia lepszej efektywności energetycznej. 
1.5. Opracowanie wzorcowych dokumentów przetargowych dla różnego rodzaju 
produktów i usług zgodnych z wymogami zielonych zamówień publicznych. 
Wprowadzenie na poziomie lokalnym wskaźników zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, takich jak: stosowanie produktów z recyklingu, produktów 
generujących jak najmniejszą ilość odpadów po zużyciu, ograniczenie ilości 
materiałów eksploatacyjnych.

http://www.buy-smart.info/media/file/3375.Bulgaria_GoodPractice_efficient_lighting_SEC3_EN.pdf
http://www.buy-smart.info/media/file/3375.Bulgaria_GoodPractice_efficient_lighting_SEC3_EN.pdf
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Zamówienia publiczne jako kluczowy obszar 
działań

Jeśli w gminie została podjęta decyzja 
o ustanowieniu zamówień publicznych 
jako konkretnego obszaru działań 
należy zdefiniować odpowiednie zasady 
postępowania (polityki) i środki zgodne z wizją 
i celami gminy, a także ustanowić budżet, 
zasady finansowania, harmonogram działań, 
wskaźniki i podział odpowiedzialności.

W takim przypadku należy rozważyć 
następujące działania:

 ● Wprowadzenie na poziomie lokalnym 
wskaźników, które odzwierciedlają 
poszanowanie zasad trwałego rozwoju 
w publicznych zakupach (nabywanie 
produktów pochodzących z recyklingu, 
produktów które można poddawać 
recyklingowi, generowanie minimalnej ilości 
odpadów po zużyciu)

 ● Przygotowanie podręczników, wytycznych 
i instrukcji dotyczących zamówień 
publicznych

 ● Opracowanie  specyfikacji dla 
poszczególnych grup produktów i usług 
zgodnych z kryteriami zielonych zakupów

 ● Rozszerzenie stosowania kryteriów 
zielonych zamówień publicznych do 
wszystkich usług

 ● Wprowadzenie wymagania oznakowania 
ekologicznego w prowadzonych 
zamówieniach

 ● Nabywanie materiałów eksploatacyjnych 
pozwalających na dalszy ich recycling, 
prowadzenie selektywnej zbiórki i odzysku 
odpadów (papieru, żarówek, toneru do 
drukarek itp.)

 ● Szkolenie pracowników administracji 
publicznej w zakresie zielonych zamówień 
publicznych

 ● Prowadzenie kampanii informacyjnych na 
temat zielonych zamówień

 ● Wprowadzenie (standardów dla) 
elektronicznych przetargów publicznych

 ● Prowadzenie wspólnych zamówień z innymi 
gminami

 ● Utworzenie komisji ds. wspólnych 
zamówień publicznych składającej się 
z publicznych interesariuszy

 ● Wdrażanie innowacyjnych zamówień

 ● Zintegrowanie zielonych zamówień 
publicznych z systemem ekozarządzania 
i audytu (EMAS)

 ● Transfer wymogów i norm z zakresu 
efektywności energetycznej również do 
przedsiębiorstw prywatnych

 ● Promowanie recyklingu

 ● Współpraca z uniwersytetami i ośrodkami 
badawczymi (dostęp do aktualności)

Wdrażanie działań w zakresie 
zielonych zamówień publicznych
Zamówienia publiczne, tak jak i finansowanie, 
są najistotniejszymi elementami, które 
umożliwiają wdrażanie SEAP. Aby osiągnąć 
bardziej ambitne (niż minimalne) cele, 
konieczne jest zastosowanie zielonych 
zamówień publicznych, dzięki którym będzie 
można osiągnąć konkretne oszczędności.

To czy  zielone zamówienia określone 
w SEAP zostaną wprowadzone w życie 
czy pozostaną jedynie na papierze zależy 
w dużej mierze od ludzi. W szczególności 
wdrożenie działań dotyczących zamówień 
wymaga stałego wsparcia politycznego. 
Podczas fazy wdrażania kluczowym jest 
zapewnienie prawidłowego przepływu 
informacji i komunikacji zarówno wewnętrznej 
(np. pomiędzy poszczególnymi wydziałami) 
w jednostce władz samorządowych 

i pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi 
stronami (np. z administratorami budynków 
samorządowych), jak i zewnętrznej 
(ze społeczeństwem i interesariuszami).

Zespół zajmujący się wdrażaniem SEAP 
powinien regularnie informować o swoich 
działaniach Radę Gminy (lub inny równoważny 
organ) i lokalnych polityków, tak aby poczuli 
się za nie również odpowiedzialni  i  wyrazili 
swoje zaangażowanie poprzez podejmowane 
uchwały. Politycy podejmujący decyzje 
na poziomie lokalnym, powinni zadbać 
o zaplanowanie dostatecznego czasu i środków 
na realizację.

Pracownicy organów samorządowych powinni 
posiadać właściwe umiejętności praktyczne, 
wiedzę techniczną i dostęp do informacji, aby 
móc stosować kryteria/ specyfikacje i procedury  
(Buy Smart+) oraz właściwe dla danego 
sektora procedury zielonych zamówień, np. dla 
budynków lub energii elektrycznej („Ekologiczne 
zakupy! Podręcznik dotyczący zielonych 
zamówień publicznych”).

Dla zapewnienia efektywnego wdrożenia 
zielonej polityki zakupowej niezbędne są 
odpowiednie wytyczne i środki ze strony władz, 
jak również szkolenia pracowników i polityków 
w zakresie ochrony środowiska i ekologii, 
działania podnoszące świadomość społeczną 
i skuteczna komunikacja między wydziałem 
ds. zamówień publicznych i pozostałymi 
wydziałami.

Władze lokalne powinny przekazać swoim 
dostawcom produktów i usług (obecnym 
i przyszłym) informacje na temat planowanych 
do osiągnięcia (poprzez zielone zamówienia) 
celów, związanych z nimi wymagań 
i pożądanych rezultatów. Konieczna jest też 
współpraca z dostawcami i wykonawcami 
w celu wzrostu świadczonych przez nich usług 
w zakresie ochrony środowiska (np. poprzez 
zmniejszenie ilości materiałów zużytych 

na opakowanie, ponowne wykorzystanie 
i recykling opakowań) i upowszechniania 
dobrych praktyk wśród poszczególnych 
uczestników łańcucha dostaw.

Sukcesy we wdrażaniu zielonych zamówień 
powinny być propagowane wśród innych 
samorządów lokalnych i przedstawiane 
lokalnej społeczności, np. poprzez  ulotki lub 
dedykowaną stronę internetową.

Raportowanie i monitorowanie
Monitorowanie postępów i osiągniętych 
oszczędności w zużyciu energii i emisji CO2 
stanowi integralną część wdrażania SEAP. 
Wdrażanie zielonych zamówień zmniejsza 
obciążenia dla środowiska. Ocena kosztów 
cyklu życia (Life Cycle Cost – LCC) pozwala 
na uniknięcie sytuacji, w której obniżenie 
negatywnego wpływu na środowisko 
w jednym miejscu spowoduje wzrost takiego 
wpływu w innym. Chodzi tu np. o uniknięcie 
zwiększenia ilości powstających odpadów  
przy usprawnieniu technologii produkcji lub 
uniknięcie zwiększenia emisji szkodliwych 
substancji w jednym kraju przy jednoczesnym 
zmniejszeniu tych emisji w innym kraju.

Porozumienie między Burmistrzami 
dostarcza sygnatariuszom unikalne na skalę 
europejską systemy zbierania i zestawiania 
danych oraz ramy raportowania, co pozwala 
na systematyczne planowanie i monitorowanie 
energetyczne na szczeblu lokalnym. 
Raportowanie w ramach Porozumienia 
Burmistrzów pozwala sygnatariuszom 
zaprezentować, na poziomie europejskim 
wpływ podjętych działań w zakresie zielonych 
zamówień.
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Sygnatariusze Porozumienia zobowiązani 
są do wypełnienia elektronicznego szablonu 
SEAP w języku angielskim. Pozwala 
to na przedstawienie w zwięzłej formie 
wyników Bazowej Inwentaryzacji Emisji oraz  
najważniejszych elementów Planu. Co więcej, 
opracowanie SEAP wg dostępnego szablonu 
zwiększa jego czytelność, ułatwia ocenę, 
a także wymianę doświadczeń pomiędzy 
sygnatariuszami. Na stronie internetowej 
Porozumienia eksponowane są najważniejsze 
elementy SEAP. Ponadto, w formularzu 
dotyczącym monitoringu istnieje możliwość 
zaprezentowania najważniejszych działań 
w dziedzinie zielonych zamówień w postaci 
Wzorców Doskonałości (Benchmarks 
of Excellence).

Wskaźniki takie jak udział procentowy 
przetargów uwzględniających kryteria GPP  
lub liczba zielonych zamówień (całkowita  
i/lub udział procentowy) umożliwiają lokalnym 
władzom monitorowanie postępów w zakresie 
stosowania zielonych zamówień w gminie.

Komisja Europejska (2014), Reporting Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and 
Monitoring

Komisja Europejska (2010), Poradnik “Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej 
energii (SEAP)?”

Komisja Europejska (2008), European Commission Green Public Procurement (GPP) Training 
Toolkit – Module 1: Managing GPP Implementation

Ecoinstitut Barcelona (2013), SEAD Guide for Monitoring and Evaluating Green Public 
Procurement Programs

ICLEI (2007), Manual. A Guide to Cost-Effective Sustainable Public Procurement

ICLEI (2014), capaCITY SEAP Training Booklet

Jobse C. and Dimitri N., LCC-calculations and the principles of public procurement

Climate Alliance (2009), Joint Green Public. Procurement Manual – A Guide for Public Authorities 

Buy Smart+

Pro-EE
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22

 

23

Załącznik

Zielone Zamówienia Publiczne

Jak wdrażać zielone zamówienia publiczne

1. Uzyskanie wsparcia politycznego i kadry zarządzającej

2. Określenie faktycznych potrzeb

3. Rozpoznanie rynku

4. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia

5. Sformułowanie specyfikacji technicznych

6. Wybór kryteriów udzielenia zamówienia

7. Ustalenie klauzul dotyczących wykonania zamówienia

8. Udzielenie zamówienia

9. Sposoby weryfikacji

Zielone Zamówienia Publiczne – krok po kroku

Zielone zamówienie publiczne to systematyczny proces, który należy przeprowadzić w poniższych 
etapach.

Etap 1: uzyskanie wsparcia politycznego i kadry zarządzającej 
Należy opracować zieloną politykę zamówień dla gminy, która następnie powinna zostać 
zatwierdzona przez radę gminy/miasta. Zaleca się zdefiniowanie zielonego hasła, które będzie 
promowało ww. politykę zarówno wśród pracowników, jak i poza urzędem.

Etap 2: określenie faktycznych potrzeb 
Należy zadecydować jakie towary lub usługi mają zostać zamówione i opisać wymagania 
w sposób nie wykluczający rozwiązań alternatywnych.

Etap 3: wstępne rozpoznanie rynku 
Zaangażowanie rynku pozwala organowi władzy publicznej sprawdzić i nawet wpłynąć na 
potencjalnych dostawców. Wybranie odpowiednich metod wraz z poszanowaniem zasad 
poufności względem firm i zapewnieniem przejrzystości może być bardzo pomocne dla 
zamawiającego w określeniu istniejących na rynku możliwości (zob. także Artykuł 40 Dyrektywy 
2014/24/UE oraz Artykuł 58 Dyrektywy 2014/25/UE).

Etap 4: zdefiniowanie przedmiotu zamówienia 
W przedmiocie zamówienia określamy jakie towary, usługi lub roboty chcemy nabyć. Nabywcy 
mogą opisywać produkty  pod kątem aspektów środowiskowych lub ich efektywności.

Etap 5: sformułowanie specyfikacji technicznych 
Specyfikacje techniczne zawierają opis przedmiotu zamówienia dla potrzeb rynku i określają 
minimalne kryteria zgodności. Stosowanie kryteriów środowiskowych pozwala zaoszczędzić 
zasoby i energię, a także ograniczyć strumień odpadów i zanieczyszczeń. Przykładowe kryteria 
są dostępne w ramach zestawu narzędzi GPP (GPP toolkit -http://ec.europa.eu/environment/gpp/
eu_gpp_criteria_en.htm), etykiety energetycznej UE lub innych oznakowań ekologicznych, takich 
jak eko-etykiety.

Etap 6: wybór kryteriów udzielenia zamówienia

Należy określić kryteria udzielenia zamówienia – np. wyższa efektywność ekologiczna – 
i określić ich znaczenie dla oceny ofert. Kryteria udzielenia zamówienia muszą być powiązane 
z przedmiotem zamówienia. Należy opisać jak będzie wyglądać kalkulacja kosztów cyklu życia 
produktu i jaką wagę przypisano danemu kryterium. 

Etap 7: ustalenie klauzul dotyczących wykonania zamówienia 

Klauzule dotyczące wykonania zamówienia można stosować do wyznaczenia kolejnych, 
adekwatnych warunków środowiskowych czy dotyczących efektywności energetycznej w „zielonej” 
umowie.

Etap 8: udzielenie zamówienia

Spośród wszystkich ofert spełniających specyfikacje techniczne, zamówienie zostanie udzielone 
tej „najkorzystniejszej ekonomicznie”. Ocena dokonywana jest na podstawie kalkulacji kosztów 
cyklu życia (dokonanej za pomocą narzędzi do kalkulacji jak np. Buy Smart+) oraz stopnia 
zgodności z kryteriami udzielenia zamówienia.

Etap 9: weryfikacja

W dokumentacji przetargowej należy zawrzeć informacje o tym, jak każde z kryteriów będzie 
weryfikowane. Do metod weryfikacji można zaliczyć m.in. deklaracje własne, dokumentację 
techniczną czy  eko-etykiety typu I. Metody weryfikacji są istotną częścią samych kryteriów 
i muszą być zawarte w dokumentacji przetargowej, aby zapewnić, że dostawcy będą wiedzieli 
w jaki sposób będzie oceniana zgodność z kryteriami.
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