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Zielone Zamówienia Publiczne jako narzędzie dla realizacji koncepcji Zrównoważonej 
Konsumpcji i Produkcji Unii Europejskiej  

Streszczenie 

Zielone zamówienia publiczne stanowią jedno z narzędzi służących realizacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w ramach prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. 
Odnowiona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej przewiduje siedem 
głównych wyzwań, których spełnienie winno skutkować „wejściem na ścieżkę” 
zrównoważonego rozwoju. Do wyzwań tych należy zrównoważona konsumpcja i produkcja , 
której jednym ze środków obok dyrektywy w sprawie ekoprojektu, dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej, czy tez rozporządzenia w sprawie znakowania efektywności 
energetycznej (Ecolabel), są zielone zamówienia publiczne. Zielone zamówienie publiczne są 
koncepcją polegającą na ujęciu kryteriów środowiskowych wśród kryteriów zamówienia. Do 
kryteriów o charakterze środowiskowym zaliczyć można wspomniane wyżej unijne 
oznakowanie ekologiczne, rozporządzenie w sprawie Energy Star, dyrektywy w sprawie 
ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię. 

Dzięki zielonym zamówieniom publicznych instytucje publiczne uzyskują towary, usługi i 
roboty budowlane o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko. 
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Green public procurement as a tool 
 for the implementation of the european union 

 sustainable consumption and production action plan 

 Summary 

Green public procurement is one of the tools which aim is to implement the principle of 
sustainable development within the framework of law and environmental policy of the 
European Union. The renewed Sustainable Development Strategy for the European Union 
provides seven key challenges, compliance with which should result in “the entrance to the 
path of” sustainable development. One of them is the sustainable consumption and 
production. Green Public Procurement is one of the measures which in addition to Ecodesign 
Directive, the Directive on energy efficiency, and also a regulation on energy efficiency 
labeling (Ecolabel), seeks to achieve this challenge. Green Public Procurement is a concept 
involving the environmental criteria in the Criteria of the contract. With a green public 
procurement public institutions receive goods, services and works with a limited impact on 
the environment. 
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Зеленые общественные заказы как инструмент для осуществления концепции 

уравновешенного потребления и производства Европейского Союза 

 Резюме 

Зеленые общественные заказы представляют собой одно из инструментoв, служащих 
осуществлению концепции уравновешенного развития в пределах права и 
экологической политики Европейского Союза. Оновленная Стратегия 
уравновешенного развития Европейского Союза предвидит семь главных вызовов, 
исполнение которых должно привести к „вступлению на дорогу” уравновешенного 
развития. Этими вызовами являются уравновешенное потребление и производство, 
которогo одним из средств рядом c директивой по делy экопроэктa, директивой по делy 
энергетической эффективности, или c постановлениeм по делy мечения энергетической 
эффективности (Ecolabel) являются зеленые общественные заказы. Зеленый 
общественный заказ есть концепциeй, которая основана на сформулировании 
экологических критериев среди критериев заказа. К критериям экологического 
характера можно отнести экологическoe мечениe, постановление по делy Energy Star, 
директивы по делy экопроэктa для продуктов, пользующихся энергией.       

Благодаря зеленым общественный заказам общественные учреждения получают 
товары, услуги и строительные работы об ограниченном негативном влиянии на среду. 
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