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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Zamówienia publiczne podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych – Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
 

Dyrektywa określa zasady korzystania z zamówień publicznych przez przedsiębiorstwa i 
osoby indywidualne w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
w celu realizacji robót, dostaw lub usług. Podstawowe zasady zawarte w dyrektywie 
2014/24/UE dotyczą sektorów gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
ale dyrektywa 2014/25/UE bierze pod uwagę szczególne cechy tych sektorów, które 
odgrywają kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. 

Ogólne przepisy UE ustalające przepisy w zakresie zamówień publicznych zawarte są w 
dyrektywie 2014/24/UE. Określa się w nich procedury postępowania oraz ustala się, że jeśli 
władze krajowe stosują zamówienia publiczne jako sposób zebrania ofert na wykonanie 
określonych robót, muszą traktować wszystkich oferentów jednakowo i unikać jakiejkolwiek 
formy dyskryminacji wobec któregokolwiek z nich. Obowiązujące jest również dla nich 
przejrzyste prowadzenie procedur i podejmowanie decyzji. 

Zamówienie może zostać złożone przez władze krajowe, regionalne lub lokalne, 
przedsiębiorstwa publiczne, podmioty korzystające z praw specjalnych lub wyłącznych (np. 
podmioty objęte dyrektywą), zgodnie z zasadami ustanowionymi niniejszą dyrektywą, gdy 
przetargi opiewają na sumy przekraczające następujące progi (mające zastosowanie od 1 
stycznia 2016 r.): 

 418 000 EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz konkursów 
projektowych,  

 5 225 000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane,  

 1 000 000 EUR w przypadku zamówień publicznych na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi.  

Co 2 lata Komisja Europejska weryfikuje powyższe progi, aby określić, czy należy je zmienić 
zgodnie z wewnętrznymi zobowiązaniami UE. 

Niniejsza dyrektywa dotyczy zamówień publicznych w przypadku: 

 sektorów gazu i energii cieplnej, energii elektrycznej oraz gospodarki wodnej (kiedy 
usługa ma być świadczona dla odbiorców publicznych w związku z produkcją), 
transportem lub dystrybucją mediów z ww. sektorów,  

 transportu publicznego: kolei, tramwajów, trolejbusów, autobusów lub kolei linowych,  

 portów lotniczych, portów morskich i śródlądowych lub innych terminali,  

 usług pocztowych oraz innych usług świadczonych dla odbiorców publicznych przez 
inne przedsiębiorstwa, obejmujących przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i 
doręczanie przesyłek pocztowych,  



 wydobycia ropy naftowej lub gazu oraz poszukiwania lub wydobycia węgla lub innych 
paliw stałych.  

Dyrektywa nie obejmuje zamówień: 

 na potrzeby odsprzedaży lub dzierżawy innemu przedsiębiorstwu lub organizacji,  

 dotyczących robót lub usług we wszystkich wyżej wymienionych sektorach w kraju 
spoza UE,  

 które podlegają innemu zamówieniu publicznemu lub międzynarodowym 
zobowiązaniom prawnym (np. Porozumienia w sprawie zamówień publicznych 
Światowej Organizacji Handlu),  

 podlegających przepisom dyrektywy 2009/81/EWG lub podlegających wyłączeniu 
(umowy dotyczące kwestii bezpieczeństwa i obronności).  

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 wprowadza nowe standardowe 
formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych. Niniejsze 
formularze stosowano w przypadku wszystkich nowych ogłoszeń w dziedzinie zamówień 
publicznych do 18 kwietnia 2016 r. 
 
Więcej informacji: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0025-20220101 
 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
1. Multimodalne usługi w zakresie mobilności cyfrowej: konsultacje UE 
 
Konsultacje publiczne przepisów dotyczących transportu – m.in. ocena rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupełniające dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych 
usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych – II Etap legislacyjny – Konsultacje 
publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online 
udostępnionego przez KE to 23 lutego 2022 r. 
 

Planowanie podróży i kupowanie biletów łączonych realizowanych przez różnych 
przewoźników lub obejmujących różne środki transportu, zwłaszcza w przypadku podróży 
transgranicznych, często związane jest z trudnościami spowodowanymi brakiem informacji i 
ograniczonym wyborem. Cyfrowe usługi w zakresie mobilności multimodalnej, takie jak 
aplikacje z zakresu mobilności jako usługi (MaaS), narzędzia do planowania tras czy platformy 
do sprzedaży biletów, pomagają porównać różne warianty podróży, opcje i ceny, a w 
niektórych przypadkach ułatwiają również zakup produktów związanych z mobilnością. Przy 
pomocy tych konsultacji publicznych Komisja pragnie lepiej zrozumieć, w jaki sposób 
obywatele i zainteresowane strony korzystają z cyfrowych usług w zakresie mobilności 
multimodalnej oraz jakie dostrzegają w tym kontekście wyzwania i bariery. Ponadto Komisja 
zaprasza do wyrażenia opinii na temat listy wstępnie określonych potencjalnych kwestii 
politycznych, takich jak: niewystarczająca dostępność danych, nieoptymalna współpraca 
między przewoźnikami i multimodalnymi usługami w zakresie mobilności cyfrowej, brak 
współpracy między operatorami, ograniczona dostępność biletów cyfrowych, nieodpowiednia 
interoperacyjność systemów płatności oraz różnorodność umów licencyjnych i 
dystrybucyjnych.  

W celu porównania różnych wariantów wiele osób korzysta z usług cyfrowych, takich jak 
serwisy planowania trasy i sprzedaży biletów. 

Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed tymi usługami i wdraża działanie 
nr 37 określone w kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0025-20220101


Ma ona na celu lepsze zintegrowanie transportu publicznego z usługami przewozu 
kolejowego, aby zapewnić sprawny i płynny multimodalny przewóz osób, przyczyniając się w 
ten sposób do realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/multimodalne-uslugi-w-zakresie-mobilnosci-cyfrowej-konsultacje-
ue/ 
 
2. Maksymalne wymiary określonych pojazdów drogowych w ruchu 

krajowym/międzynarodowym oraz maksymalne masy określonych pojazdów drogowych 
w ruchu międzynarodowym w UE 

 
Konsultacje publiczne prawa o ruchu drogowym krajowym/międzynarodowym – wniosek w 
sprawie Dyrektywy ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na 
terytorium Unii maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym 
oraz  maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym – ujednolicenie 
dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. – Etap legislacyjny – Przyjęcie przez 
Komisję. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 lutego 2022 r. 
 

W kontekście społeczeństwa obywatelskiego w Europie Komisja przywiązuje wielką wagę do 
uproszczenia i uporządkowania prawa Unii, tak aby stało się ono bardziej przejrzyste i 
dostępne dla obywateli, otwierając im w ten sposób nowe możliwości korzystania z 
przysługujących im konkretnych uprawnień. Ten cel nie może zostać osiągnięty tak długo, jak 
liczne przepisy, które były wielokrotnie zmieniane, często zasadniczo, pozostają rozproszone, 
tak iż trzeba ich szukać częściowo w oryginalnym akcie, a częściowo w późniejszych aktach 
zmieniających. Wymaga to pracochłonnego porównywania wielu różnych aktów w celu 
ustalenia obowiązujących norm prawnych. Z tego powodu ujednolicanie przepisów często 
zmienianych jest potrzebne, aby prawo stało się jasne i zrozumiałe. 

Celem niniejszego wniosku jest ujednolicenie dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 
r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium 
Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz 
maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym3. Nowa dyrektywa zastąpi 
włączone do niej akty4; niniejszy wniosek całkowicie zachowuje treść ujednolicanych aktów, 
zbiera je więc jedynie razem, dokonując tylko takich formalnych zmian, jakie wynikają z 
samego zadania ujednolicenia. Wniosek w sprawie ujednolicenia został sporządzony na 
podstawie wstępnej konsolidacji, w 24 językach urzędowych, dyrektywy 96/53/WE i aktów ją 
zmieniających, przygotowanej przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej za pomocą systemu 
przetwarzania danych. Tam, gdzie artykułom nadano nowe numery, korelacja pomiędzy starą 
i nową numeracją została określona w tabeli zawartej w załączniku V do ujednoliconej 
dyrektywy. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/maksymalne-wymiary-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-
ruchu-krajowym-miedzynarodowym-oraz-maksymalne-masy-okreslonych-pojazdow-
drogowych-w-ruchu-miedzynarodowym-w-ue/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz inne informacje: 
 
1. Noty tematyczne o Unii Europejskiej: Wewnętrzny rynek energii 
 

Utworzenie unijnego rynku wewnętrznego w sektorze energii wymaga usunięcia szeregu 
przeszkód i barier w handlu, zbliżenia polityki podatkowej i cenowej oraz środków w 
odniesieniu do norm i standardów, a także wprowadzenia przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. Celem jest zapewnienie sprawnego rynku, 
charakteryzującego się sprawiedliwym dostępem, wysokim poziomem ochrony konsumentów, 
a także odpowiednim zakresem połączeń międzysystemowych i zdolności wytwórczych.  

https://pracodawcy.pl/multimodalne-uslugi-w-zakresie-mobilnosci-cyfrowej-konsultacje-ue/
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https://pracodawcy.pl/maksymalne-wymiary-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-ruchu-krajowym-miedzynarodowym-oraz-maksymalne-masy-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-ruchu-miedzynarodowym-w-ue/
https://pracodawcy.pl/maksymalne-wymiary-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-ruchu-krajowym-miedzynarodowym-oraz-maksymalne-masy-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-ruchu-miedzynarodowym-w-ue/
https://pracodawcy.pl/maksymalne-wymiary-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-ruchu-krajowym-miedzynarodowym-oraz-maksymalne-masy-okreslonych-pojazdow-drogowych-w-ruchu-miedzynarodowym-w-ue/


W celu ujednolicenia i liberalizacji wewnętrznego rynku energii w UE od 1996 r. przyjęto środki 
służące rozwiązaniu kwestii dostępu do rynku, jego przejrzystości i regulacji, ochrony 
konsumentów, wspierania połączeń międzysystemowych i odpowiedniego poziomu dostaw. 
Środki te mają na celu zbudowanie bardziej konkurencyjnego, ukierunkowanego na 
konsumentów, elastycznego i niedyskryminacyjnego unijnego rynku energii elektrycznej, na 
którym obowiązują rynkowe ceny dostaw. Dzięki temu umacniane są i rozszerzane prawa 
konsumentów indywidualnych i wspólnot energetycznych, rozwiązywana jest kwestia ubóstwa 
energetycznego, uściślane są role i obowiązki uczestników rynku i organów regulacyjnych, 
rozwiązywana jest kwestia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, gazu i ropy naftowej, 
a także rozwoju transeuropejskich sieci przesyłowych energii elektrycznej i gazu. 

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) działa od 
marca 2011 r. (rozporządzenie (WE) nr 713/2009). Jest odpowiedzialna przede wszystkim za 
promowanie współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi na szczeblu lokalnym 
i europejskim, a także za monitorowanie rozwoju sieci oraz wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej i gazu. Agencja ACER jest także uprawniona do badania przypadków nadużyć na 
rynku oraz koordynowania z państwami członkowskimi stosowania odpowiednich kar.  

TEN-E to strategia polityczna, która koncentruje się na powiązaniu infrastruktury 
energetycznej państw członkowskich. W ramach tej strategii zidentyfikowano dziewięć 
korytarzy priorytetowych (cztery korytarze elektroenergetyczne, cztery korytarze gazowe i 
jeden korytarz naftowy) oraz trzy priorytetowe obszary tematyczne (wdrażanie inteligentnych 
sieci, autostrady elektroenergetyczne i transgraniczna sieć dwutlenku węgla). 

Podstawa prawna – Artykuły 114 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Tematy szczegółowe: Liberalizacja rynków gazu i energii elektrycznej, Kolejne etapy, 
Regulacja rynku energii: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki, Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej, 
Transeuropejskie sieci energetyczne (TEN-E). 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/noty-tematyczne-o-unii-europejskiej-
wewnetrzny-rynek-energii/ 
 
2. Otwartość i Przejrzystość w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej – przewodnik 
 

Rada Europejska jest tą instytucją UE, która określa ogólny kierunek polityczny i priorytety 
Unii. Stanowi najwyższy poziom współpracy politycznej między państwami członkowskimi. 

Rada Unii Europejskiej – zwana również Radą – jest głównym organem decyzyjnym UE. 
Składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich UE. Ministrowie i eksperci z 
ministerstw państw UE obradują w Brukseli i wraz z Parlamentem Europejskim przyjmują akty 
prawne i budżet UE. 

Polityka Unii Europejskiej w końcowym rozrachunku ma wpływ na wiele aspektów życia ponad 
500 milionów obywateli, dlatego niezwykle istotne jest, aby decyzje UE były podejmowane w 
sposób jak najbardziej otwarty i jak najbliżej obywateli. Z tego względu społeczeństwo musi 
mieć dostęp do jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób i dlaczego przyjmowane jest 
prawodawstwo europejskie. Publikacja ta daje obraz otwartości i przejrzystości w Radzie 
Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej oraz umożliwia łatwy dostęp do różnych źródeł 
informacji. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/otwartosc-i-przejrzystosc-w-radzie-europejskiej-i-radzie-unii-
europejskiej-przewodnik/ 
 
Źródło: EUR-Lex, Komisja Europejska, Matteo Ciucci, Parlament Europejski, Rada Unii 
Europejskiej i Rada Europejska, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej 
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