
 
 
 

 

 

Roczne sprawozdanie za 2021 
 

 

Projektowane rozporządzenie w dużej mierze zachowuje zakres informacji składanych  w 

sprawozdaniu sporządzanym na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

15 grudnia 2016 r., jak również określa wzór sprawozdania w sposób zbliżony do wzoru 

określonego ww. rozporządzeniem. Podobnie jak dotychczas dane statystyczne, których 

przedstawienie wymagane jest przepisami Pzp oraz projektowanego rozporządzenia, będą 

zamieszczane przez zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych, zamawiających 

udzielających zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamawiających 

subsydiowanych, w sprawozdaniu sporządzanym według jednego wspólnego wzoru 

sprawozdania rocznego, stanowiącego załącznik do projektowanego rozporządzenia. 

 

Podobnie jak dotychczas, zamawiający będą podawać w sprawozdaniu informacje dotyczące 

zamówień klasycznych, zamówień sektorowych, zamówień w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa – o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (§ 1 ust. 1 pkt 5 projektu, 

sekcja III) oraz dotyczące ww. zamówień, lecz o wartości mniejszej niż progi unijne (§ 1 ust. 1 

pkt 4, 11-13 projektu, sekcja II i IX), a także o zamówieniach udzielonych z wyłączeniem 

stosowania Pzp (§ 1 ust. 1 pkt 10 projektu, sekcja VIII – tak jak obecnie informacja o liczbie i 

łącznej wartości zamówień, bez podatku od towarów i usług). 

 



 
 

Nową informacją, której podanie wymagane będzie w kolejnych częściach sprawozdania 

(zarówno generalnie w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi 

unijne, jaki i w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, lub też 

zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne), będzie 

informacja o liczbie części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego 

postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Ponadto, w projekcie 

rozporządzenia uzupełniono zakres informacji przedstawianej odnośnie do liczby ofert 

składanych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 

uwzględniając w tym katalogu również wykonawców będących mikroprzedsiębiorcami, w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), 

a także w zakresie zamówień udzielonych mikroprzedsiębiorco Również tak jak dotychczas, na 

gruncie projektowanego rozporządzenia, zamawiający będą obowiązani do podawania 

informacji na temat zamówień, do których stosuje się przepisy Pzp, uwzględniające aspekty 

społeczne, środowiskowe lub innowacyjne (§ 1 ust. 1 pkt 8 i 9 projektu, sekcja VII). Zakres 

informacji pozyskiwanych w odniesieniu do tych zamówień został uszczegółowiony, aby w 

jeszcze większym zakresie niż dotychczas zapewnić pozyskanie przez Urząd Zamówień 

Publicznych danych niezbędnych do właściwego monitorowania krajowego systemu zamówień 

publicznych oraz do przygotowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień, przedstawianego corocznie Radzie 

Ministrów, oraz sprawozdania przedkładanego Komisji Europejskiej. Wyodrębnienie i 

uwypuklenie poszczególnych informacji zawieranych przez zamawiających w sprawozdaniu 

rocznym, zwłaszcza z zakresu zamówień obejmujących aspekty społeczne, służy również 

podniesieniu jakości analizy przedstawianej Radzie Ministrów w związku z przyjęciem w dniu 

29 marca 2017 r. przez Radę Ministrów dokumentu pn. „Zalecenia w sprawie uwzględniania 

przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”, który 

pozostaje wiążący dla jednostek administracji rządowej również po wejściu w życie nowej Pzp 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 



 
 

 

Pismo do jednostek/ wydziałów 

 

       Do wszystkich zainteresowanych 

 

Sekcja/ Dział Zamówień Publicznych informuje, iż do dnia .01.03.2022r., należy złożyć roczne 

sprawozdanie z zamówień publicznych. Obowiązek ten wynika z art. 82 ustawy Pzp.  

W związku z powyższym do dnia ……………. Do Sekcji/ Działu ZP należy przesłać 

informację do niniejszego sprawozdania, tj 

• Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 

• Tryb zamówienia z podziałem czy postępowanie krajowe czy unijne 

• Informacje o postępowaniach,  w których uwzględniono aspekty społeczne, 

środowiskowe lub innowacyjne 

• Informację o podziale na części 

• Informacje o liczbie ofert składanych przez wykonawców z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw 

• Numer ogłoszenia 

• Kraj pochodzenia wybranego wykonawcy 

• Liczba ofert 

• Liczba ofert odrzuconych 

• Czy wykonawcy wspólnie ubiegali się o zamówienie 

• Liczba podwykonawców 

• Wartość netto i brutto udzielonego zamówienia 

 



 
 

 

Dla postępowań poniżej 130 000 zł należy podać: 

• Nazwę zamówienia 

• Wartość netto i brutto udzielonego zamówienia 

 

W przypadku zakupu bez rozeznania i umowy należy podać: 

• Ilość zakupów 

• Wartość netto i brutto zakupów. 

 

 

Z poważaniem 
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Przedsiębiorca, bizneswoman, szkoleniowiec, doktorant studiów doktoranckich z prawa 

zamówień publicznych. 

 

W 2018 roku postawiła wszystko na swój biznes. Od 12 lat specjalizuje się w prawie zamówień 

publicznych. Doradza Zamawiającym i Wykonawcą jak skutecznie stosować ustawę Prawo 



 
 

Zamówień Publicznych. Pomaga rozwiązywać problemy Zamawiających i Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniach przetargowych. 

 

Autorka licznych publikacji i artykułów naukowych m.in. Przetargi Publiczne, z którymi 

współpracuje od 2014 – „Elektroniczne zamówienia w czasie pandemii”, „Skarga kasacyjna do 

NSA”, „Otwarcie ofert w czasie pandemii”, dla Trzeciego Sektora, czy PZP Prawo Zamówień 

Publicznych Kwartalnik  I wielu innych na temat stosowania przepisów ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

Autorka książki „Tryb podstawowy w wariantowości”. 

 

Oprócz szkoleń online prowadzi w całej Polsce szkolenia stacjonarne, w których do tej pory 

uczestniczyło ponad 1000 osób. 

Założycielka bloga Kancelaria Zamówień Publicznych, na którym pokazuje krok po kroku jak 

stosować przepisy prawa zamówień publicznych oraz czego się wystrzegać by nie narazić się 

na wizytę w KIO.   

Założycielka Kancelarii Zamówień Publicznych, nagradzanej licznymi nagrodami takimi jak: 

"Firma Godna Zaufania", "Firma Godna Zaufania GOLD", "Orły Prawa - Liderzy Branży" czy 

„Certyfikat Zadowolony Klient”. 

Swoich odbiorców przekonuje, że zamówienia publiczne nie są takie straszne. Nawet 

najbardziej opornym odbiorcom w sposób przystępny wyjaśnia zagadnienia prawne. Natomiast 

dla  przedsiębiorczych osób szkolenia prowadzone przez Justynę Starek jest to 

najefektywniejsze narzędzie do rozwoju wiedzy o zamówieniach publicznych. 

Justyna Starek 


