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Wspieranie interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą jest  
zadaniem całej administracji państwowej, w tym jednym z głównych zadań dyploma-
cji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych dba, aby wspieranie interesów gospodarczych, 
w tym na forum organizacji międzynarodowych, było zharmonizowane z promocją 
polskiej kultury oraz współpracą rozwojową. Sprzyja to budowaniu wizerunku Polski 
jako stabilnego, nowoczesnego państwa, będącego jednocześnie atrakcyjnym partne-
rem handlowym i inwestycyjnym.

W ciągu ostatnich lat polska służba zagraniczna znacząco wzmocniła działania na 
rzecz promocji gospodarczej Polski, czego odzwierciedleniem jest rosnąca na polskim 
rynku liczba firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną, a co za tym idzie – liczba 
podmiotów, z którymi współpracuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Niniejsza publikacja, którą chciałbym skierować do polskich przedsiębiorców, jest 
wynikiem dialogu prowadzonego przez MSZ z licznymi partnerami, w tym z sektora 
biznesu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby znalazła się w niej jak największa liczba 
praktycznych wskazówek, które powinny ułatwić Państwu dotarcie do informacji na 
temat projektów i zamówień organizacji międzynarodowych.

Przygotowując niniejszą publikację braliśmy pod uwagę postulaty dotyczące sys-
temu przetargów i projektów organizacji międzynarodowych, które zgłaszaliście 
Państwo podczas szkoleń i warsztatów współorganizowanych przez Ministerstwo. 
Podkreślaliście Państwo zwłaszcza brak uporządkowania w informacjach na temat 
przetargów, czy też niedostateczną znajomość procedur przetargowych przez polskie 
firmy. Wskazywaliście również, że ogłaszane przetargi są niejednokrotnie niedostępne 
dla większości polskich przedsiębiorstw z uwagi na ich wysoką wartość. Zdajemy sobie 
także sprawę, że nie jest Państwu łatwo konkurować z lobbingiem i promowaniem 
tzw. „znanych partnerów” – firm, które wcześniej wygrywały przetargi i współpra-
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cowały z organizacjami, które je ogłaszają. Barierę stanowi także niewystarczające  
doświadczenie polskiego biznesu na rynku, który jest odbiorcą danego projektu.

Mamy nadzieję, że prezentowany przez nas Przewodnik pomoże Państwu – pol-
skim przedsiębiorcom – lepiej zrozumieć zawiłości, uporządkować informacje, a tym 
samym skuteczniej poruszać się po złożonym systemie zamówień i projektów organi-
zacji międzynarodowych. 

Chciałbym przy okazji tej publikacji podziękować naszym dyplomatom, pracują-
cym w polskich placówkach zagranicznych na całym świecie, a także pracownikom  
centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym w szczególności Departamentu 
Współpracy Ekonomicznej, za ich nieustanne zaangażowanie w promocję gospodar-
czą Polski i wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Podziękowanie za pomoc i konstruktywną współpracę przy przygotowywaniu 
Przewodnika kieruję również do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkim Czytelnikom życzę wielu sukcesów w realizacji zamówień i projektów na 
rzecz organizacji międzynarodowych.
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I. CEL  PRZEWODNIKA
Niniejszy przewodnik skierowany jest do polskiego przedsiębiorcy i ma na celu uła-
twienie poruszania się w gąszczu silnie rozproszonych źródeł dostępu do informacji 
o projektach i zamówieniach oferowanych przez organizacje międzynarodowe. 

Zawarto w nim szereg adresów internetowych (linków), pod którymi znajdziecie Pań-
stwo więcej informacji dotyczących działalności danej organizacji, na temat ogłasza-
nych projektów i przetargów, jak również adresy polskich placówek za granicą, które 
również mogą służyć wsparciem informacyjnym w zakresie zasad działania oraz oferty 
danej instytucji międzynarodowej. 

Placówki dyplomatyczne RP nie pośredniczą w zamówieniach; niemniej jednak służą 
one kontaktami do danej organizacji, wskazują na źródła dodatkowych informacji dot. 
procedur przetargowych.

Przewodnik ma za zadanie wsparcie skutecznego uczestnictwa polskich przedsiębior-
ców w rywalizacji o zamówienia na globalnym rynku poprzez prezentację procedur, 
jakie w tych organizacjach są stosowane. Stanowi tym samym kolejny element działań 
MSZ w ramach realizacji jednego z priorytetów polskiej polityki zagranicznej, jakim 
jest dyplomacja ekonomiczna. 

Rynek przetargów międzynarodowych, to niezwykle bogaty rynek, który oferuje 
atrakcyjne kontrakty. W samym tylko systemie Narodów Zjednoczonych jego wartość 
wynosi ok. 20 mld USD rocznie. Tym samym to ogromna szansa dla polskich przedsię-
biorstw, które korzystają z niej, jak dotychczas, w minimalnym stopniu. 

Aktywny udział polskich firm w systemie międzynarodowych projektów i zamówień 
publicznych to ogromna szansa dla polskiego biznesu na bezpieczną ekspansję na 
świecie. 

A. Ogólna charakterystyka systemu zamówień publicznych
System zamówień publicznych w organizacjach międzynarodowych to struktura nie-
jednorodna i bardzo pojemna. W jego ramach realizowany jest cały wachlarz projek-
tów, począwszy od wyposażenia budynków, które stanowią siedzibę organizacji mię-
dzynarodowych, po usługi informatyczne, telekomunikacyjne i transportowe, zakup 
żywności, materiałów medycznych, a skończywszy na tak wyspecjalizowanych zamó-
wieniach, jak np. bank krwi, który utrzymywany jest na potrzeby misji humanitarnych 
i medycznych ONZ. 

Trudność polega na tym, że różne organizacje międzynarodowe, w tym także agendy 
ONZ, prowadzą swoje własne systemy zamówień, wymagające zarówno znajomości 
specyficznych procedur, jak i wysoce wyspecjalizowanej oferty po stronie ubiegają-
cych się o kontrakty. 
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B. Pozycja Polski na rynku zamówień publicznych w organizacjach systemu 
Narodów Zjednoczonych1

•	 Zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych to perspektywiczny rynek 
dla naszych przedsiębiorców i szansa na aktywizację międzynarodową. 

•	 Zamówienia w ramach samego systemu NZ w 2014 r. opiewały na sumę 17,3 mld 
USD. W dużej części były one realizowane przez podmioty z 10 państw (USA, In-
die, Afganistan, Belgia, Szwajcaria, ZEA, W. Brytania, Francja, Dania, Rosja). Nasz 
udział w zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych to zaledwie 
0,01%, co w żaden sposób nie odzwierciedla potencjału naszej gospodarki. 

•	 W 2015 r. wartość zamówień publicznych zrealizowanych przez Polskę dla ONZ to 
zaledwie 2.19 mln USD, co (mimo wzrostu o ponad 21% w stosunku do 2014 r.), 
pozostaje nadal na poziomie 0,01%.

•	 Na zamówienia realizowane przez firmy z Polski (w wysokości 2,19 mln USD) złożyły 
się: usługi – 1,42 mln USD, dobra – 0,7 mln USD. 

•	 Polska znalazła się na 167. miejscu wśród dostawców – na 193 państwa członkow-
skie ONZ, (171. miejsce w 2014 r.).

•	 233 polskie firmy zostały zarejestrowane w systemie UNGM (United Nations Glo�
bal Marketplace), jako potencjalni dostawcy dla ONZ (196 firm w 2014 r.).

•	 17 różnych organizacji/agencji ONZ zamówiło dobra i usługi od polskich dostaw-
ców w 2015 r. (16 organizacji/agencji w 2014 r.)

•	 W 2015 r. liczba dostawców z Polski dla ONZ wyniosła 68, przy czym wszystkie kon-
trakty opiewały na kwoty poniżej 1 mln USD (66 dostawców w 2014 r.).

•	 Wśród usług, 36,2% stanowiły usługi zarządzające i administracyjne (management 
and administration services), zaś wśród dóbr – 42,7% produkty spożywcze (food 
and beverage products).

•	 Główne organizacje/agencje w ramach ONZ, w zamówieniach których uczestni-
czyły firmy z Polski: UNDP (wartość zamówień: 0,76 mln USD), WHO (0,38 mln 
USD), WFP (0,32 mln USD), UNICEF (0,27 mln USD), IAEA (0,11 mln USD), UNIDO 
(0,09 mln USD), UNHCR (0,09 mln USD), UNPD (0,07 mln USD).

•	 Przykładowe kontrakty: POLATOM dostawa izotopów dla IAEA – wartość transak-
cji: 51 850 USD. Dostawa dla UNICEF leków oraz produktów farmaceutycznych za 
90 490 USD (Warsaw Pharmaceutical Works). Dostawa dla UNPD przez Tricomp 
Poland – materiały budowlane o wartości 360 000 USD.

1  Dane z Raportu dot. Zamówień publicznych NZ – 2015 Annual Statistical Report on United Na-
tions Procurement: https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/ASR/ASR_2015_Full.pdf 
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II. WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE REALIZUJĄCE 
PROJEKTY ORAZ ZAANGAŻOWANE W MIĘDZYNARODOWY  
RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Polska, jako członek wielu organizacji międzynarodowych, wnosi wkład do globalnej 
współpracy gospodarczej. Strategiczne znaczenie ma tutaj współpraca z UE, bardzo 
ważne są także organizacje systemu NZ, wchodzące w skład Rady Gospodarczej i Spo-
łecznej (ECOSOC), oraz jej komisje funkcjonalne, regionalne  komisje gospodarcze ds.: 
Afryki (ECA), Europy (ECE), Ameryki Łacińskiej (ECLAC), Azji i Pacyfiku (ESCAP), Azji 
Zachodniej (ESCWA) a także wyspecjalizowane agencje ds.: pracy (ILO), wyżywienia 
i rolnictwa (FAO), nauki (UNESCO), zdrowia (WHO), rozwoju przemysłu (UNIDO), finan-
sów (IMF – International Monetary Fund, WBG – World Bank Group), handlu (WTO 
– World Trade Organisation), energii (IAEA). Wkład do globalnej współpracy gospo-
darczej wnosi OECD, aktywnie współpracująca z Grupą Państw G7 i G20. 

Dodając do tego podmioty szczebla europejskiego, realizujące projekty rozwojo-
we i modernizacyjne, jak np. Komisja Europejska (Dyrekcje Generalne: DEVCO, czy 
GROWTH), banki rozwojowe (EBOiR, EBI), czy organizacje i instytucje regionalne, moż-
liwości dla polskich przedsiębiorców są wręcz nieograniczone. 

Nie jest jednak łatwe odnalezienie się w gąszczu procedur i zasad determinujących 
efektywne uczestniczenie w zdecentralizowanym systemie zamówień i projektów. 

Ważne jest zatem, aby polskie firmy, zainteresowane ofertą organizacji międzynaro-
dowych i instytucji finansowych na początek potrafiły określić, z którą wyspecjalizo-
waną agendą  zamierzają współpracować. 

A. System Narodów Zjedno-
czonych (NZ)
A.1. Zamówienia publiczne 
w systemie NZ2

Podmioty działające w ramach 
systemu ONZ w całości (25 naj-
większych) lub częściowo korzy-
stają z centralnego systemu za-
mówień ONZ – United Nations 
Global Marketplace (UNGM). 

2 Szczegóły dot. systemu zamówień publicznych ONZ zostały przedstawione w publikacji PARP 
– Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik dla 
przedsiębiorcy. 
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Firma zainteresowana udziałem w procedurze przetargowej NZ powinna dokonać re-
jestracji w bazie UNGM:

https://www.ungm.org/

Baza UNGM zawiera istotne informacje: np.: ogłoszenia o przetargach (publikowane 
w językach urzędowych NZ: angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim); spe-
cyfikacje oraz dokumenty towarzyszące (w języku angielskim oraz języku danego kraju 
realizacji projektu). 

Rejestracja w UNGM jest konieczna do udziału w każdym z postępowań przetargo-
wych systemu NZ. Na poziomie podstawowym obowiązuje uproszczona procedura 
rejestracyjna wymagająca podstawowych danych o podmiocie aplikującym. W przy-
padku przetargów globalnych, należy dodatkowo dokonać rejestracji na wyższych po-
ziomach bazy UNGM: poziom 2. i 3. Dla tych poziomów wymagane są dodatkowo 
m.in..: sprawozdania finansowe, informacje o polityce środowiskowej, czy dot. jakości 
realizowanej przez aplikującą firmę. Decyzję o przyznanym poziomie rejestracji podej-
muje adekwatna agenda ONZ. Może to trwać do kilkunastu miesięcy.

A.1.1. Dyrekcja ds. Zamówień ONZ (United Nations Procurement Division  – UNPD)

Gospodarzem centralnego systemu zamówień jest UNPD, z siedzibą w Nowym Jorku. 
Pełni ona rolę głównego działu zakupów ONZ: 

Użyteczne linki dot. UNPD: 
•	 Informacje dot. działalności UNPD dostępne są pod adresem: www.un.org/depts/ptd
•	 Informacje o szkoleniach z zakresu  przetargów agend NZ dostępne są pod adresem: https://

www.un.org/Depts/ptd/welcome-united-nations-procurement-division-unpd

•	 Informacje o prowadzonych przez ONZ misjach pokojowych UNPD udostępnia pod adresem: 
https://www.un.org/Depts/ptd/welcome-united-nations-procurement-division-unpd 
Dodatkowo w odniesieniu do każdej misji publikowane są informację dot. zakupów (także pla-
nów).

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku:
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl
Adres: 750 Third Avenue, 30th Floor
Nowy Jork, NY 10017; USA
Tel. +1 (646) 559 7552; Faks. +1 (212) 517 6771; +1 (212) 744 2510
Adres e-mail: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

UNPD odpowiada za zapewnienie właściwych, efektywnych i spełniających kryteria 
jakości usług z zakresu zamówień oraz doradztwa biznesowego dla: centrali ONZ, mi-
sji pokojowych, siedzib UNDP w Genewie, Nairobi i Wiedniu oraz innych organizacji 
ONZ, przy jednoczesnej gwarancji najlepszej ceny oraz konkurencyjnej, sprawiedliwej 
i transparentnej procedury wyłaniania wykonawców.
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A.1.2. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Usług Projektowych (United Nations Office 
for Project Services – UNOPS) 

UNOPS to wyspecjalizowana agencja usługowa3, która realizu-
je projekty (w obszarze  działań na rzecz pokoju, humanitar-
nych i rozwojowych) oraz usługi na zlecenie partnerów (UNDP, 
UE, inne, realizowane w ramach operacji pokojowych NZ); doradztwo. UNOPS zarządza 
bazą i systemem zamówień publicznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Glo-
bal Market Place). 

UNOPS jest głównym źródłem pozyskiwania towarów i usług w ramach systemu NZ 
i partnerów ONZ. W celu zapewnienia samofinansowania, organizacja pobiera opłatę 
od każdego wspieranego projektu. Zakres współpracy z UNOPS obejmuje: usługi bu-
dowlane, IT, zarządcze, projektowe, konsultingowe, farmaceutyczne. 

Użyteczne linki dot. UNOPS: 
•	 Adres www: https://www.unops.org/ 
•	 Informacje nt. działań: https://www.unops.org/english/Services/Pages/default.aspx 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://www.unops.org/english/Opportunities/suppliers/Pa-

ges/default.aspx 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii
Adres: Richelieus Alle 12, 2900 Hellerup
Dania, Kopenhaga
Tel.: +45 39467700 Faks: +45 39467766
copenhagen.info@msz.gov.pl
www.kopenhaga.msz.gov.pl

A.2. Wybrane podmioty działające w ramach systemu NZ

Poniżej zaprezentowano podstawowe informacje dot. wybranych podmiotów syste-
mu NZ, ważne dla polskiego przedsiębiorcy zainteresowanego aktywnym udziałem 
w systemie zamówień publicznych i projektów organizacji międzynarodowych. 

A.2.1. Program Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania ��� i A�DS ��oint United Na�Zwalczania ��� i A�DS ��oint United Na�
tions Programme on HIV and AIDS – UNAIDS)

W skład Programu wchodzi kilka agend ONZ i międzynarodowych organizacji (np. 
Bank Światowy, Caritas, UNHCR, UNICEF, UNESCO, WHO). Zarządzany jest przez se-

3 UNOPS jest uczestnikiem debaty dot. wypracowywania koncepcji nowej agendy rozwojowej 
NZ po 2015 r., w realizacji  której wzrośnie znaczenie sektora prywatnego (partnerstwa publicz-
no-prywatne). UNOPS zatrudnia ponad 7000 pracowników, realizuje projekty w ok. 80 krajach 
(głównie Afryki i Azji) np. w zakresie rekonstrukcji mostów, budowy dróg, szkół, szpitali. Doko-
nuje zakupu pojazdów, maszyn (w tym sprzętu IT) oraz artykułów medycznych. 
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kretariat UNAIDS z siedzibą w Genewie. Jego celem jest podejmowanie działań na 
rzecz powszechnej dostępności do: metod unikania zarażenia HIV, leczenia oraz opieki 
i wsparcia chorych.

Użyteczne linki: 
•	 Adres www: http://www.unaids.org/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://ungm.in-tend.co.uk/unaids/aspx/Home

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie  
http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (United 
Nations Industrial Development Organisation – UNIDO)4

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Prze-
mysłowego (UNIDO), z siedzibą w Wiedniu,  działa w dzie-
dzinie promocji rozwoju przemysłowego i wspierania 
procesów industrializacji w krajach rozwijających się oraz 
znajdujących się w procesie transformacji gospodarczej. 

UNIDO rozpisuje przetargi na zakup sprzętu i usług o wartości ponad 130 mln EUR rocz-
nie. Wśród nich znajdują się także zamówienia o średniej i małej skali, o które mogą 
z powodzeniem ubiegać się także MiSP. UNIDO realizuje zamówienia dwóch rodzajów: 
dla tzw. Technical Cooperation Programmes (TC Procurement – 81% zamówień) na po-
trzeby realizacji projektów pomocy technicznej oraz dla utrzymania i zaopatrzenia swo-
jej siedziby w Wiedniu (Non-TC Procurement – 18% zamówień). W ramach zamówień TC 
Procurement realizowane są zakupy produktów i usług technicznych, koniecznych przy 
realizacji projektów UNIDO, takich jak: szkolenia nakierowane na podnoszenie własnych 
kompetencji, inwestycje w rolnictwo, infrastrukturę, tworzenie urzędów dot. standary-
zacji i przestrzegania transparentności procesów państwowych. Non-TC Procurement 
dot. zakupu produktów i usług związanych z utrzymaniem i naprawą wiedeńskiej siedzi-
by (utrzymania podłóg, dywanów, napraw elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych itp.), napraw podjazdów i chodników przy budynkach.

82% wszystkich kontraktów UNIDO w 2016 r. obejmowało zakup usług. Najczęściej za-
mawiane usługi dot.: doradztwa w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, 

4 UNIDO zatrudnia ok. 700 stałych pracowników w siedzibie wiedeńskiej i biurach terenowych; 
współpracuje z ok. 2500 międzynarodowymi ekspertami przy realizacji swoich projektów 
(ok. 60% ekspertów pochodzi z krajów rozwijających się).
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odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, zarządzania odpadami, w tym studiów wy-
konalności i planów biznesowych dla projektów inwestycyjnych; doradztwa w zakresie 
zarządzania, usług szkoleniowych; z zakresu bezpieczeństwa; gastronomicznych i kon-
ferencyjnych. 18% zamówień UNIDO dotyczyło zakupu sprzętu. Najczęściej zamawiano 
sprzęt: służący do zastąpienia bromku metylu (także sprzęt do pomiaru i kontroli stęże-
nia); mający zastosowanie w uprawie i przetwórstwie surowców rolnych; do produkcji 
odzieży; do produkcji i magazynowania wodoru; do przetwórstwa rolno-spożywczego; 
systemy i infrastrukturę OZE; silniki, turbiny; pompy, sprężarki, zawory; klimatyzacyjny; 
do uzdatniania wody; wentylacyjny; mający zastosowanie w górnictwie i kopalnictwie, 
a także maszyny budowlane; systemy zarządzania i recyklingu odpadami; sprzęt teleko-
munikacyjny; wyposażenie metrologiczne; instalacje elektryczne.

Współpraca Polski z UNIDO opiera się też na zasadzie „pomoc za programy”. Polska 
dokonuje wpłat dobrowolnych z przeznaczeniem na konkretne projekty, mając jedno-
cześnie możliwość zaangażowania w ich realizację polskich przedsiębiorców oraz eks-
pertów. Polska pomoc rozwojowa świadczona za pośrednictwem UNIDO koncentruje 
się na terenach Europy Środkowo-Wschodniej. oraz Azji Środkowej (m.in. na Ukrainie, 
w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii). 

Użyteczne linki dot. UNIDO: 
•	 Adres www: http://www.unido.org
•	 Adres www dot. zamówień publicznych: https://procurement.unido.org/
•	 Dodatkowe informacje dot. zamówień: http://www.unido.org/procurement.html 
•	 Przewodnik po systemie zamówień publicznych UNIDO: https://procurement.unido.org/doc/Bid-

der_Access_Guide_2016.pdf 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodo-
wych w Wiedniu: http://wiedenonz.msz.gov.pl/pl/
Adres: Hietzinger Hauptstrasse 42 B, 1130 Wiedeń; Austria
Tel. +43 1 870 15 816/804; Faks: +43 1 870 15 331
Adres e-mail: wieden.onz.obwe.sekretariat@msz.gov.pl

A.2.3. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations 
Conference on Trade and Development – UNCTAD)

Siedziby UNCTAD ulokowane są w Genewie, No-
wym Jorku oraz Addis Abebie. UNCTAD działa 
w 194 krajach. UNCTAD wspiera kraje rozwijające 
się w ich skutecznej walce zwalczania biedy i w integrowaniu się z gospodarką krajów 
rozwiniętych. W tym celu UNCTAD dostarcza szczegółowe analizy źródeł biedy, progra-
my budowania konsensusu oraz technicznego wsparcia realizowanych programów. To 
pozwala krajom rozwijającym się na wykorzystanie handlu, inwestycji, polityki finanso-
wej oraz technologii jako środków do realizacji inkluzyjnego i zrównoważonego rozwoju. 
UNCTAD wspierając rządy tych krajów na poziomie centralnym, regionalnym oraz glo-
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balnym skupia się w tych krajach przede wszystkim na: dywersyfikacji ich gospodarki, 
aby była mniej zależna np. od handlu zasobami naturalnymi, zmniejszaniu nieprzewidy-
walności rynku oraz deficytu, przyciąganiu inwestorów, wspieraniu wdrażania techno-
logii cyfrowych, promowaniu przedsiębiorczości oraz innowacyjności, chronieniu kon-
sumentów przed nadużyciami, ograniczaniu przepisów, które blokują konkurencyjność, 
dostosowaniach do zmian klimatycznych i bardziej efektywnemu wykorzystywaniu źró-
deł naturalnych tych państw.

Użyteczne linki: 
•	 Adres www UNCTAD: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
•	 Informacje nt. działań UNCTAD: http://unctad.org/en/pages/technicalcooperation.aspx 
•	 Adres dot. zamówień publicznych UNCTAD: koordynacja centralna poprzez bazę UNGM 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie 
http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.4. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – (United Nati ons Develop�Rozwoju – (United Nations Develop�
ment Programme – UNDP)

UNDP przywiązuje dużą wagę do nawiązywania trwałej współpracy ze 
sprawdzonymi dostawcami. Organizacja zakupuje towary i usługi zarówno 
dla swoich krajowych oddziałów, jak i siedziby głównej w Nowym Jorku. 
Procedura zamówień jest zdecentralizowana i prowadzona oddzielnie dla 
każdego postępowania przez konkretne biuro, składające zamówienie. 

Przykłady zamawianych przez UNDP usług, to: transportowe, konsultacyjne, 
organizacja konferencji, wynajem biur, wydawanie publikacji, magazynowanie, zarzą-
dzanie projektem, usługi IT, ewaluacja usług. Przykłady zamawianych przez UNDP towa-
rów, to: sprzęt komputerowy, pojazdy, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komuni-
kacji satelitarnej, meble i wyposażenie biur, paliwo, generatory, mundury, urządzenia 
zabezpieczające. 

Użyteczne linki dot. UNDP: 
•	 Adres www UNDP: http://www.undp.org/ 
•	 Informacje nt. działań UNDP: http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/overview.html 
•	 Adres dot. zamówień publicznych UNDP: http://www.undp.org/content/undp/en/home/opera-

tions/procurement/overview.html 
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Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku:
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl
Adres: 750 Third Avenue, 30th Floor
Nowy Jork, NY 10017; USA
Tel. +1 (646) 559 7552; Faks. +1 (212) 517 6771; +1 (212) 744 2510
Adres e-mail: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl 

A.2.5. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. O�wiaty� Nauki i �ultury (United Na�O�wiaty� Nauki i �ultury (United Na�
tions Educational� Scientific and Cultural Organisation – UNESCO)

UNESCO co roku zakupuje towary oraz usługi na sumę ok. 125 milionów USD, w tym ok. 
80% tej sumy przeznaczane jest na zakup profesjonalnych usług. Zamówienia wynikają 
zarówno z realizacji programów edukacyjnych, naukowych, społecznych, kulturalnych, 
komunikacyjno-informacyjnych, ale również zapewniają bieżące potrzeby administra-
cyjne UNESCO (usługi IT, utrzymanie budynków, obsługa konferencji, itp.).

UNESCO realizuje zamówienia poprzez główną stronę UNGM, na której każdy zainte-
resowany podmiot musi się zarejestrować, co jednakże nie oznacza automatycznego 
otrzymania zamówienia. 

Użyteczne linki dot. UNESCO: 
•	 Adres www: http://en.unesco.org/ 
•	 Informacje nt. działań: http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://www.ungm.org/; http://www.unesco.org/new/en/

unesco/join-us/opportunities/procurement/  

Zespół Stałego Przedstawiciela RP przy UNESCO
Adres: 1, rue Miollis
75015 Paryż; Francja
Tel: +33 145682997; Faks: +33 45665956
Adres e-mail: dl.pologne@unesco-delegations.org 

A.2.6. Fundusz Ludno�ciowy Narodów Zjednoczonych (United Nations Population 
Fund – UNFPA) 

Fundusz UNFPA działa na rzecz poprawy warunków macierzyństwa, rodzicielstwa, pro-
pagowania świadomego rodzicielstwa, zwalczania chorób przenoszonych drogą płcio-
wą, edukacji ojców na temat rodzicielstwa, zwalczania przemocy na tle seksualnym. 

Zamówienia realizowane przez UNFPA od ponad 40 lat, obejmują przede wszystkim 
środki antykoncepcyjne, lekarstwa związane z ciążą, porodem i połogiem, programy 
edukacyjne dla matek, ojców, dziewcząt i chłopców.
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Użyteczne linki dot. UNFPA: 
•	 Adres www: http://www.unfpa.org/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.unfpa.org/procurement-and-supply-chain 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Stałe Przedstawicielstwo RP przy Narodach Zjednoczonych w No-
wym Jorku: http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl 
Adres: 750 Third Avenue, 30th Floor
Nowy Jork, NY 10017ł USA
Tel : +1 (646) 559 7552 ;  Faks. +1 (212) 517 6771; +1 (212) 744 2510
Adres e-mail: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

A.2.7. Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (United Nations Human 
Settlements Programme – UN�Habitat)

Program UN-Habitat został zapoczątkowany w latach 70. XX wieku jako odpowiedź na 
gwałtowne i niekontrolowane rozrastanie się miast i wynikające z tego problemy spo-
łeczne i ekonomiczne. Początkowo, zwany UNHHSF (UN Habitat and Human Settlement 
Foundation), przygotował w 1976 r. w Vancouver pierwszą konferencję poświęconą pro-
blemom urbanizacyjnym, tzw. Habitat I. W jej rezultacie powołano formalne agendy: 
UN Commission on Human Settlements oraz UN Center for Human Settlements, zwany 
potocznie “Habitat,” z początkowym budżetem 4 mln USD na okres 4 lat. UN-Habitat 
posiada 4. biura regionalne na Afrykę, państwa arabskie, Amerykę Łacińską i Azję. 

Celem organizacji jest wspieranie powstawania miast dobrze zarządzanych, z wystar-
czającą infrastrukturą oraz liczbą mieszkań, powszechnym dostępem do pracy oraz 
dostępnością do podstawowych dóbr jak woda, energia oraz infrastruktura sanitarna. 

Użyteczne linki dot. UNHABITAT: 
•	 Adres www: http://unhabitat.org/ 
•	 Informacje nt. działań: http://unhabitat.org/about-us/un-habitat-at-a-glance/

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii: www.nairobi.msz.gov.pl 
Adres: Kenia, Nairobi, 58 Red Hill Road off Limuru Road, 00100 Nairobi 
Tel: +254 20 712 00 19; +254 20 712 00 20; +254 20 712 00 21; Faks: +254 20 712 01 06 
Adres e-mail: nairobi.secretary@msz.gov.pl; http://www.nairobi.msz.gov.pl/pl/ 

A.2.8. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (United Nations 
�igh Commissioner for Refugees – UN�CR*) 

Wysoki Komisarz realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Wysokiego Komisarza NZ 

* Organizacje działające w ramach systemu ONZ, takie jak WHO, UNHCR, czy UNESCO w cało-
ści lub częściowo korzystają z centralnego systemu zamówień ONZ. https://www.ungm.org/
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ds. Uchodźców, które jest jedną z najważniejszych instytucji humanitarnych na świe-
cie. Obecnie główne wyzwania dla UNHCR związane są z szybkim wzrostem potrzeb 
humanitarnych w Syrii i Iraku, a także na Ukrainie. Budżet UNHCR na 2016 r. wynosi 
ok. 6,5 mld USD.

Użyteczne linki dot. UNHCR: 
•	 Adres www  UNHCR: www.unhcr.org
•	 Informacje nt. działań UNHCR: http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html
•	 A Guide to Doing Business: http://www.unhcr.org/admin/sts/3b9203194/business-unhcr-2015.html
•	 UN Business Guidelines: http://www.unhcr.org/admin/sts/4b4af4979/guidelines-cooperation-

united-nations-business-sector.html 
•	 UN Supplier Code of Conduct: http://www.unhcr.org/admin/sts/4dccebd89/united-nations-

supplier-code-conduct.html 
•	 Adres dot. zamówień publicznych UNHCR1: http://www.unhcr.org/supply

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_
pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.9. Biuro Wysokiego �omisarza NZ ds. Praw  Człowieka (Offi  ce of the United Na�Praw  Człowieka (Office of the United Na�
tions High Commissioner for Human Rights – OHCHR)

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka dedykowane jest ochronie i pro-
mocji praw człowieka na świecie. Biuro udziela wsparcia w poszczególnych krajach 
programom edukacyjnym, wspierającym obywateli w ich wysiłkach przestrzegania 
praw człowieka. 

Użyteczne linki dot. OHCHR: 
•	 Adres www: http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx 
•	 Informacje nt. działań: http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: OHCHR wykorzystuje centralny system zamówień ONZ: https://

www.ungm.org/]

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 
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A.2.10. Światowa Organizacja Turystyki (World Tourism Organization – UNWTO) 

Światowa Organizacja Turystyki jest agendą ONZ powołaną do promocji odpowie-
dzialnego, zrównoważonego i powszechnie dostępnego przemysłu turystycznego. 
Prawidłowo rozwijany przemysł turystyczny znacząco przyczynia się do wzrostu go-
spodarczego kraju i jego rozwoju wewnętrznego. I w tym celu UNWTO udostępnia 
niezbędną wiedzę na temat konkretnych rynków, realizuje programy edukacyjne, 
udziela wsparcia technicznego podczas tworzenia rynków turystycznych w ponad 
100 krajach na całym świecie.

Użyteczne linki dot. UNWTO: 
•	 Adres www: http://www2.unwto.org/en 
•	 Informacje nt. działań: http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www2.unwto.org/procurement 

Ambasada RP w Madrycie: www.madryt.msz.gov.pl
Adres: Guisando 23 bis
28035 Madryt, Hiszpania
Tel: +34 913736605; Faks: +34 913769572
Adres e-mail: madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

A.2.11. Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization – ILO)

Międzynarodowa Organizacja Pracy, reprezentuje zarówno strony: rządową, pracow-
niczą oraz pracodawców. Jej zadaniem jest ustanawianie standardów pracy i rozwój 
programów promujących uczciwą pracę zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. ILO zbiera 
i analizuje dane dotyczące zatrudnienia na całym świecie, które publikuje do ogólne-
go użytku. ILO prowadzi procedury przetargowe na zakup towarów i usług dla swojej 
siedziby głównej w Genewie, jak i biur regionalnych.

Użyteczne linki dot. ILO: 
•	 Adres www: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
•	 Informacje nt. działań: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/procurement/lang--

-en/index.htm
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Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_
pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl ; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.12. Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisa�
tion – IMO)

Międzynarodowa Organizacja Morska, to wyspecja-
lizowana agenda ONZ, która zajmuje się sprawami 
ustanawiania standardów bezpieczeństwa między-
narodowego transportu morskiego. Opracowuje powszechnie przyjmowane i stosowa-
ne regulacje dla przemysłu transportu morskiego, w tym: określa konstrukcje statków, 
ich wyposażenie, sposób obsługi.  Międzynarodowy transport morski stanowi ponad 
80 % światowego handlu i jest najbardziej efektywną metodą przewozu towarów, przez 
co przyczynia się zarówno do rozwoju handlu, jak i do poprawy ekonomicznej krajów 
i lokalnych społeczności. 

Przedstawiciele firm zainteresowanych składaniem ofert w procedurach zamówień 
realizowanych dla IMO proszeni są o informowanie o zamiarze złożenia oferty w kon-
kretnym przetargu podając numer ogłoszenia przetargu i dane kontaktowe do swojej 
firmy –  na adres: procurement@imo.org

W ten sposób IMO włączy firmę na listę podmiotów, którym wysyłane są wszelkie 
informacje związane z danym przetargiem.

Użyteczne linki dot. IMO: 
•	 Adres www: www.imo.org 
•	 Informacje nt. działań: http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.imo.org/en/About/Procurement/Pages/default.aspx 

procurement@imo.org 

Ambasada RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl
Adres: 47 Portland Place
W1B 1JH Londyn, Wielka Brytania
Faks: +442072913576; Telefon: +442072913520 
Adres e-mail: londyn.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
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A.2.13. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (International Organization for 
Migration – IOM)

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (ang. IOM), jako agenda ONZ, angażuje się 
w pomoc migrantom na całym świecie, poprzez zapewnianie respektowania praw czło-
wieka wobec migrantów, organizowaniem wespół z rządami państw i organizacjami 
pozarządowymi pomocy dla migrantów. IOM prowadzi analizę danych dot. migracji 
i przechowuje te dane. 

Najczęściej zamawianymi przez IOM towarami oraz usługami są: pojazdy, urządzenia 
służące do schronienia, koce, zestawy kuchenne, plandeki, sprzęt telekomunikacyjny, 
oprogramowanie i usługi IT, wyposażenie biur, usługi drukarskie, prace budowlane. 

Użyteczne linki dot. IOM: 
•	 Adres www: http://www.iom.int/ 
•	 Informacje nt. działań: http://www.iom.int/about-iom 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://www.iom.int/procurement

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_
pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl

A.2.14. Unia Międzyparlamentarna (Inter�Parliamentary Union – IPU)

Unia Międzyparlamentarna stanowi światowe forum wymiany doświadczeń parla-
mentarzystów oraz prac nad pokojem i współpracy między narodami, celem umacnia-
nia demokracji i obrony praw człowieka. Najczęściej kupowanymi przez IPU towara-
mi i usługami są: obsługa delegacji służbowych, druk materiałów, materiały biurowe, 
drobne upominki, usługi wysyłkowe.

Zainteresowani realizacją zamówień publicznych IPU powinny przesłać  
profil działalności swojej firmy na adres: 

Director of Support Services 
Inter-Parliamentary Union 

5, chemin du Pommier 
Case postale 330 

CH-1218 Le Grand-Saconnex/Geneva; Switzerland

Tel. +41 22 919 41 36;  Faks: +41 22 919 41 60 
Adres e-mail: postbox@mail.ipu.org
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Użyteczne linki dot. IPU: 
•	 Adres www: http://www.ipu.org/english/home.htm 
•	 Informacje nt. działań: http://www.ipu.org/iss-e/issues.htm 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.ipu.org/finance-e/procurement.htm

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl

A.2.15. Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (International Telecommunica�
tion Union – ITU) 

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna zajmuje się przydzielaniem częstotliwości 
radiowych i orbit satelitarnych, rozwojem standardów technicznych, które zapewniają 
sieć i technologie niezbędne do niezakłóconego funkcjonowania na świecie, a także 
poprawy dostępu do ICT w regionach krajów rozwijających się. ITU gwarantuje każde-
mu przestrzeganie fundamentalnego prawa do komunikowania się. 

 Użyteczne linki: 

•	 Adres www: http://www.itu.int/en/Pages/default.aspx 
•	 Informacje nt. działań: http://www.itu.int/en/action/Pages/default.aspx 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: ITU wykorzystuje centralny system zamówień ONZ – United 

Nations Global Marketplace

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.16. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations – FAO)

Najważniejsze cele FAO to: walka z głodem, niezdrową żywnością, niedożywieniem, 
biedą, wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego, zrównoważonego wykorzy-
stywania zasobów naturalnych, w tym terenów lądowych, wody, powietrza, klimatu. 
Rocznie FAO dokonuje zakupów na ponad 150 milionów USD. Każdy dostawca musi być 
zarejestrowany w bazie UNGM.
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Najczęściej zamawiane artykuły to: produkty chemiczne (pestycydy, nawozy); arty-
kuły rolne (nasiona, warzywa, sadzonki), park maszynowy (rolniczy, traktory, sprzęt 
nawadniający); sprzęt transportowy; wyposażenie biur oraz sprzęt IT; narzędzia me-
dyczne; sprzęt laboratoryjny; farmaceutyki weterynaryjne oraz szczepionki; mączki 
(pożywienie dla ryb, inwentarza); guma i plastik; żywe zwierzęta i produkty odzwie-
rzęce; elementy metalowe, części zamienne. Najczęściej zamawiane usługi: napraw-
cze; IT; transportowe; magazynowe; przesyłowe; komunikacyjne; architektoniczne; 
inżynieryjne; budowlane; badawcze; szkoleniowe; ubezpieczeniowe.

Użyteczne linki dot. FAO: 
•	 Adres www: http://www.fao.org/home/en/ 
•	 Informacje nt. działań: http://www.fao.org/in-action/en/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.fao.org/unfao/procurement/general-information/en/ 

Ambasada RP w Rzymie – Stały przedstawiciel RP przy FAO: www.rzym.msz.gov.pl 
Adres: Via P.P. Rubens 20
00197 Rzym, Włochy
Tel: +39 0636204200; Faks: +39 063217895; 
Adres e-mail: rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl

A.2.17. Powszechny Związek Pocztowy (Universal Postal Union – UPU)

Powszechny Związek Pocztowy stanowi międzynarodowe forum współpracy sektora 
pocztowego państw członkowskich, w szczególności w zakresie tworzenia przepisów 
regulujących międzynarodową wymianę poczty, stymulujących rozwój sektora pocz-
towego (wymiany poczty, paczek i usług finansowych). 

Najczęściej zamawianymi przez UPU towarami i usługami są: źródła energii (paliwo, 
elektryczność i in.), druki, środki chemiczne, wyposażenie biur, oprogramowanie i ser-
wis IT, maszyny elektryczne, sprzęt komunikacyjny i transportowy, wyposażenie prze-
ciwpożarowe oraz ds. bezpieczeństwa, usługi budowlane i naprawcze, ubezpieczenia, 
usługi marketingowe, szkoleniowe i w zakresie opieki zdrowotnej.

Użyteczne linki dot. UPU: 
•	 Adres www: http://www.upu.int/en.html 
•	 Informacje nt. działań: http://www.upu.int/en/activities.html 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.upu.int/en/resources/calls-for-tenders/about-

-calls-for-tenders.html
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Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_
pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.18. Światowy Program Żywno�ciowy (World Food Programme – WFP) 

Zadaniem organizacji jest zapewnienie żywości, środków i usług, które pomagają 
zwalczać głód na świecie. WFP zakupuje rocznie ponad 2 miliony ton żywności. Co 
najmniej 2/3 tej wielkości pochodzi z krajów rozwijających się, gdyż wynika to z za-
sady, która przyświeca organizacji, aby żywność kupować najbliżej, jak to możliwe, 
miejsc, gdzie jest ona potrzebna. To sprawia, że oszczędza się czas, nie ponosi opłat 
transportowych, a przede wszystkim wspiera lokalną gospodarkę.

Użyteczne linki dot. WFP: 
•	 Adres www: http://www.wfp.org/ 
•	 Informacje nt. działań: http://www.wfp.org/our-work 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.wfp.org/procurement 
•	 Mapa zamówień i ich rodzajów: http://one.wfp.org/operations/procurement/food_pro_map_13/

fpm_popup/fpm_popup.html?_ga=1.128571524.907068472.1475843533

Ambasada RP w Rzymie: www.rzym.msz.gov.pl 
Adres: Via P.P. Rubens 20
00197 Rzym, Włochy
Tel: +390636204200; Faks: +39063217895; 
E-mail: rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

A.2.19. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation – WHO*)

WHO co roku dokonuje zakupów za sumę ok. 1,5 mld USD, w tym ok. 75 % przeznacza-
ne jest na zakup usług. Najczęściej zamówienia dotyczą: transportu, usług konsultan-
tów lokalnych i międzynarodowych, wynajmu pomieszczeń, organizacji konferencji, 
wydawania publikacji, magazynowania, zarządzania projektami, usług IT, ewaluacji 
usług, tłumaczeń, usług medycznych, ogólnokrajowych kampanii szczepień profilak-
tycznych, szkoleń i rozwoju.

W ramach zamówień, najczęściej kupowanymi towarami są: leki, zestawy diagno-
styczne, szczepionki, laboratoryjne odczynniki chemiczne, sprzęt komputerowy, 
sprzęt konferencyjny, wyposażenie szpitali i laboratoriów, moskitiery (tzw. LLIN), 

* Organizacje działające w ramach systemu ONZ, takie jak WHO czy UNHCR w całości lub czę-
ściowo korzystają z centralnego systemu zamówień ONZ. https://www.ungm.org/
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samochody, sprzęt komunikacji satelitarnej, oprogramowanie komputerowe, meble 
i wyposażenie biur, paliwo, generatory, urządzenia zabezpieczające.

Użyteczne linki dot. WHO: 
•	 Adres www  WHO: http://www.who.int/en/
•	 Informacje nt. działań WHO: http://www.who.int/about/en/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych WHO 2: http://www.who.int/about/finances-accountability/

procurement/vendor-registration/en/

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Grand Saconnex , Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.20. Światowa Organizacja Własno�ci Intelektualnej (World Intellectual Property 
Organization – WIPO)

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej służy jako globalne forum w zakresie re-
gulacji prawnych praw autorskich oraz informacji i współpracy odnośnie własności inte-
lektualnej. Celem WIPO jest tworzenie regulacji prawnych w tym obszarze tak, aby przy-
czyniały się one do rozwoju innowacyjności i twórczości z pożytkiem dla wszystkich stron.

Najczęściej kupowane przez WIPO towary i usługi stanowią w 2/3 zamówienia związa-
ne z utrzymaniem biur organizacji, tłumaczeniami, usługami konsultingowymi, a także 
usługami IT.

Użyteczne linki dot. WIPO: 
•	 Adres www: http://www.wipo.int/portal/en/index.html 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.wipo.int/procurement/en/

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

A.2.21. Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organiza�
tion – WMO)

Światowa Organizacja Meteorologiczna koordynuje działania na świecie w związku 
ze zmianami warunków pogodowych i klimatycznych. WMO obserwuje ziemską at-
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mosferę, jej interakcje z lądami i oceanami oraz wynikające z niej zmiany klimatycz-
ne, a także dystrybucję źródeł wody. Na całym świecie pracują bez przerwy Obser-
watoria Meteorologiczne i Hydrologiczne, które dostarczają kluczowych informacji 
na temat pogody i klimatu. Dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o nagłych zja-
wiskach pogodowych, jak też nt. zmian jakości powietrza decydenci na całym świe-
cie oraz lokalne społeczności mogą lepiej przygotować się na gwałtowne zjawiska 
pogodowe. Tym samym mogą być podejmowane decyzje ratujące dobytek, a często 
też życie ludzkie.  

WMO przy realizacji zamówień publicznych kieruje się powszechnie stosowanymi 
w ONZ wysokimi standardami kupowanych usług i towarów, przy równoczesnym pro-
mowaniu dostawców z krajów rozwijających się i gospodarek znajdujących się w okresie 
transformacji.

Użyteczne linki dot. WMO: 

•	 Adres www: http://public.wmo.int/en 
•	 Informacje nt. działań: http://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://public.wmo.int/en/about-us/procurement

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

B. Unia Europejska (UE)
Doskonałe perspektywy uzyskania kontraktów i grantów 
oferują fundusze UE. Polska wpłaca na rzecz UE relatywnie 
dużą składkę. Polskie firmy zdobyły już duże doświadcze-
nie związane z realizacją projektów unijnych w kraju. Niemniej jednak liczba pol-
skich firm uczestnicząca w europejskich przetargach jest niezadowalająca. W 2015 
r. polskie firmy pozyskały jedynie 72 kontrakty na  rynkach europejskich wg. danych 
Urzędu Zamówień Publicznych.

Ogromny rynek zamówień publicznych na usługi i dostawy istnieje wewnątrz samej UE. 
Obejmuje on m.in. usługi i dostawy dla Komisji Europejskiej, czy dla ponad 40 agencji 
UE. Jednak wyzwaniem jest rozpoznanie działań realizowanych przez UE w krajach trze-
cich. W tym przypadku zaleca się nawiązanie kontaktu, zwłaszcza z odpowiednimi de-
legaturami UE w państwie/regionie zainteresowania przedsiębiorcy. Warto zauważyć, 
że zamówienia publiczne nie tylko dotyczą nabywania dóbr czy usług, ale odnoszą się 
do działań związanych ze wspieraniem zasad przejrzystości i odpowiedzialności, rów-
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nego traktowania, tworzenia miejsc pracy, MŚP, ochroną środowiska, innowacyjnością 
i wspieraniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego. 

W latach 2014-2020 UE, na wsparcie przedsiębiorczości za granicą i rozwój gospodarczy 
na rynkach trzecich, ma przeznaczyć 110 mld EUR. Wśród instrumentów dla ich  wydat-
kowania znajdują się: programy Horyzont 20205, Cosme,6 Galileo7, Copernicus8, Instru-
ment Partnerstwa, Europejski Funduszu Rozwoju, Instrument Współpracy Rozwojowej. 

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przed-
siębiorczości i MSP – DG GROWTH9) od 2015 r. pracuje nad koncepcją unijnej dy-
plomacji ekonomicznej. Wsparcia ekspansji zagranicznej firm i internacjonalizacja 
europejskiego biznesu realizowane są stopniowo na poziomie unijnym. Wśród wy-
korzystywanych instrumentów na uwagę zasługują m.in. wspólne misje gospodarcze 
biznesu UE na rynki trzecie. Globalny zasięg, ekonomicznej dyplomacji unijnej wyko-
rzystuje też sieć delegatur UE.

O ile DG GROWTH realizuje politykę kontrolowania programów wsparcia, w zarządza-
niu finansowym uczestniczą takie podmioty, jak: 

−	 Research Executive Agency (REA) – http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm 
−	 European GNSS Agency (GSA) – http://www.gsa.europa.eu/ 
−	 European Environment Agency (EEA) – http://www.eea.europa.eu/ 
−	 European Maritime Safety Agency (EMSA) – http://www.emsa.europa.eu/ 
−	 Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of 

the Member Stats of the European Union (FRONTEX) – http://frontex.europa.eu/
−	 The European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions (EU-

ROFOUND) – http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/
policy_agencies/eurofound/index_en.htm;

−	 European Defence Agency (EDA) – https://www.eda.europa.eu/
−	 European Chemicals Agency (ECHA) – http://echa.europa.eu/ 
−	 European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – https://euipo.europa.eu/

ohimportal/en/  

a także niezależne podmioty, takie jak:  

5 Programme for Research and Innovation, Horizon 2020 – http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/ 
6 Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises, 
COSME: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
7 Programme for Satellite Navigation, (Galileo/EGNOS) – https://ec.europa.eu/growth/sec-
tors/space_en
8 Programme for Global Earth Observation (Copernicus) – https://ec.europa.eu/growth/sec-
tors/space/copernicus_en
9 DG GROWTH – DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs: http://ec.eu-
ropa.eu/growth/about-us/ 
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−	 European Space Agency (ESA) – http://www.esa.int/ESA 
−	 EUMETSAT – http://www.eumetsat.int/website/home/index.html   
−	 European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) – http://www.

ecmwf.int/ 
−	 Mercator Ocean – http://www.mercator-ocean.fr/eng/mercator_ocean 
−	 the European Investment Fund (EIF) – http://www.eif.org/ 
dla części COSME – tj. Instrumentów Finansowych – Financial Instruments10 

Funkcjonujące już instrumenty wsparcia przedsiębiorstw mają też wymiar bilateralny 
(Centrum UE-Japonia, Centrum dla europejskich MSP w Chinach, EU Gateway to Chi-
na) oraz uwzględniają współpracę wielostronną UE (np. w ramach programu COMSE, 
Instrument dla Partnerstwa, Instrument Krajów Zindustrializowanych). 

Komisja Europejska stosując i promując tzw. blending (łączenie różnych źródeł 
finansowania: tradycyjnej ścieżki fi nansowej, grantu oraz komercyjnej pożyczki w jed-: tradycyjnej ścieżki finansowej, grantu oraz komercyjnej pożyczki w jed-
nym przedsięwzięciu), promuje finansowanie dużych przedsięwzięć. Przykładami in-
strumentów tego typu są: Fundusz Infrastrukturalny EU-Afryka, (EU-Africa Infrastruc-
ture Fund); Azjatycki Mechanizm Inwestycyjny (Asian Investment Facility), Mechanizm 
Inwestycyjny dla Ameryki Łacińskiej (Latin America Investment Facility)11. 

Użyteczne linki:
Zaproszenia do składania ofert przetargowych i zamówienia na dotacje dostępne są też na stronach 
DG GROWTH pod adresem: 
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest_pl

Nie bez znaczenia są wprowadzane regulacje unijne. Przykładowo propozycja przepisów 
ws. identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (Rozporządzenie eIDAS12) może wesprzeć 
aktywizację polskich firm w sferze  europejskich przetargów w obszarze e- transakcji. Jeden 
ważny w całej Europie podpis usprawni firmom startowanie w europejskich przetargach.

10 https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en 
11 Wykorzystują dotacje do wsparcia  realizacji inwestycji publicznych i prywatnych w oparciu 
o zaangażowanie UE, inwestorów prywatnych, funduszy pomocowych p.cz. i instytucji publicz-
nych spoza Unii.
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 910/2014 ( z 23 lipca 2014 r. ) ws. iden-
tyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku we-
wnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
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* DG DEVCO – http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-euro-
peaid_en

B.1. Zamówienia publiczne w UE

B.1.1. Unijna baza przetargów (Tenders Electronic Daily – TED) 

Użyteczne linki:
Unijna baza przetargów TED (Tenders Electronic Daily) dostępna jest pod adresem: 
http://www.ted.europa.eu  

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dot. europej-
skich zamówień publicznych. Zawiera 460 tys. zaproszeń rocznie do składania ofert 
o łącznej wartości rzędu 420 mld euro. 

Warto dokonać rejestracji w tej bazie. Informacje udostępniane są wg: branż, miejsca 
dostawy, czy możliwości biznesowych. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o za-
mówieniach publicznych, publikowanych w UE, w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
oraz w innych krajach (1700 nowych ogłoszeń dziennie w 24 językach urzędowych UE).
Wiele zamówień ogłaszanych jest też bezpośrednio na stronach internetowych po-
szczególnych instytucji i agencji UE (https://europa.eu/european-union/about-eu/
agencies_en: np. Europejskiej Agencji ds. Leków (European Medicines Agency) 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_
content_000260.jsp&mid=WC0b01ac05800294a5.

B.1.2. e�Certis

Użyteczne linki:

Pomocnicza baza danych (zaświadczeń) e-Certis dostępna jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis//web/evidence

e-Certis to system informacyjny, dzięki któremu można sprawdzić, jakie zaświadczenia 
są wymagane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych w UE. Z e-Certis 
korzystają zarówno europejskie firmy zainteresowane postępowaniem przetargowym 
jak i nabywcy publiczni, oceniający złożone oferty. 

B.1.3. Praktyczny Przewodnik po Procedurach Zamówień (PRAG)

PRAG jest przewodnikiem z opisami procedur zawierania umów, mających zastosowa-
nie do wszystkich działań zewnętrznych UE, finansowanych z budżetu UE (ogólnego 
i EFR – Europejskiego Funduszu Rozwoju). PRAG jest używany przez dyrekcje general-
ne i służby Komisji, odpowiedzialne za finansowanie instrumentów i realizację działań 
zewnętrznych, głównie DG DEVCO.
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Użyteczne linki: 
Praktyczny Przewodnik po Procedurach Zamówień (PRAG) dostępny jest na stronach DG DEVCO (DG 
ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – DG for International Cooperation and Development)* 
pod adresem: 
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-
-guide-prag_en lub https://ec.europa.eu/europeaid/node/101249

Użyteczne linki:
•	 Adres www:

DG Growth: http://ec.europa.eu/growth/about-us/; 
DG DEVCO: http://ec.europa.eu/europeaid/about-development-and-cooperation-europeaid_en

•	 Informacje  o europejskich zamówieniach publicznych: http://simap.ted.europa.eu/web/simap/home
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.ted.europa.eu
•	 Bezpośrednia rejestracja do TED możliwa jest pod następującym linkiem https://webgate.ec.eu-

ropa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-13329620-VAyAiBvGCpwVDG65mJpjLkiAAixrBXfYJ-
heqDYU2Oe96aUKLFFhrWQhl5CmyJqLpzXiZvTkMKHxAxYDDb1PPRK-Jj71zxYb8yrleg5gIW4334-b6
4JOM7SwH7dHzxPDaSMT1qaOnx3aaB8jg1B0Cnivzs0&caller=%2Fcas%2Flogin

•	 Informacje nt. dostępu do instrumentów finansowych dla: http://ec.europa.eu/growth/access-
-to-finance/funding-policies_pl 

•	 Adres dot. zamówień publicznych UE: http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_en.htm

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli: http://brukselaue.msz.gov.pl/pl/
Adres: Rue Stevin, 139
1000 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 (0)2 77 77 200 (202) ; Faks: +32 (0)2 77 77 297 (298)
Adres e-mail: bebrustpe@msz.gov.pl 

B.1.4. Fundusze specjalne UE – Fundusz Powierniczy na rzecz Afryki (The EU Emer�
gency Trust Fund for Africa – EUTF)

Fundusz powierniczy jest innowacyjnym mechanizmem powołanym podczas szczytu 
w Valletcie w 2015 r. na mocy rozporządzenia finansowego UE w celu połączenia środ-
ków pochodzących od różnych darczyńców, a tym samym umożliwienia szybkiej, wspól-
nej, komplementarnej i elastycznej reakcji na kryzys migracyjny w Europie. Komisja Eu-
ropejska przeznaczyła 1,8 mld z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na stworzenie 
nadzwyczajnego funduszu, którego celem jest wspieranie działań na rzecz zapobiegania 
przyczynom nielegalnej migracji poprzez wsparcie budowy stabilności, w tym gospodar-
czej, w poszczególnych regionach Afryki i Bliskiego. 

Polska przekazała do EUTF 1,1 mln euro, we współpracy z pozostałymi państwami Gru-
py Wyszehradzkiej, zasilając tym samym fundusz kwotą 3 mln euro, co daje Grupie V4 
prawo głosu i możliwość aktywnego udziału w spotkaniach komitetów operacyjnych 
wybierających projekty. Działania finansowane przez EUTF mają przede wszystkim 
promować rozwój gospodarczy, przeciwdziałać przyczynom leżącym u podstaw desta-
bilizacji, przymusowych wysiedleń i nielegalnej migracji (zwiększenie praworządności, 
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tworzenie nowych miejsc pracy, działania edukacyjne, promowanie dobrego zarzą-
dzania, a także zwalczanie handlu ludźmi). 

Regiony mogące korzystać ze środków EUTF, zgodnie z podziałem terytorialnym po-
szczególnych komitetów operacyjnych, to:

•	 Region Sahelu oraz Jeziora Czad (Burkina Faso, Kamerun, Czad, Gambia, Mali, 
Mauretania, Niger, Nigeria i Senegal);

•	 Kraje Rogu Afryki (Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan Południowy, 
Sudan, Tanzania, Uganda)13;

•	 Kraje Afryki Północnej (Maroko, Algieria, Tunezja, Libia, Egipt).

W indywidualnie rozpatrywanych przypadkach także państwa sąsiednie zmagające 
się z przepływami migracyjnymi. 

Rodzaje projektów finansowanych z funduszu:

•	 gospodarcze, stwarzające możliwość zatrudnienia, szczególnie osób młodych i kobiet;
•	 wspierające dostarczenie podstawowych usług dla ludności lokalnej takiej jak bez-

pieczeństwo żywności i żywienia, zdrowie, edukacja i ochrona socjalna oraz rów-
nowaga środowiskowa;

•	 projekty mające na celu poprawę zarządzania migracjami i zapobieganie handlu ludźmi; 
•	 wspierające poprawę zarządzania poprzez zapobiegania konfliktom oraz budowa-

nie praworządności. 

Obecnie badane są możliwości zgłaszania przez polskie podmioty propozycji projektów 
w ramach EUTF – we współpracy z podmiotami z innych państw V4 oraz z uwzględnie-
niem udziału agencji rozwojowych i/lub org. międzynarodowych, jako akredytowanych 
jednostek, które mogą przedkładać projekty zgodnie z regulacjami unijnymi.

W ramach przyjmowanych projektów jednostki je realizujące będą ogłaszały przetargi na 
realizację konkretnych działań w poszczególnych regionach/państwach objętych EUTF.

Użyteczne linki dot. EUTF oraz projektów w ramach pomocy rozwojowej UE:

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund-africa_en
•	 dotychczas przyjęte projekty: 

https://ec.europa.eu/europeaid/search/site/EUTF_en?f[0]=sm_field_regions_terms%3Ataxono-
my_term%3A9415

•	 Informacje dot. sfinansowanych przez fundusz badań i analiz oraz platforma wymiany informacji: 
https://www.soas.ac.uk/ref-hornresearch/ 

•	 Informacje dot. mozliwości udziału w przetargach organizowanych w związku z projektami w za-
kresie pomocy rozwojowej UE:
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-procurement-contracts_en 
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1100 
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1090 

13 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eutf-hoa-window-operational-framework 
_en.pdf
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B.2. Wybrane podmioty oraz instrumenty unijne 

B.2.1. Europejski Bank Inwestycyjny – (European Investment Bank – EIB)

EIB zapewnia środki finansowe – udziela kredytów (lub je gwarantuje) na preferen-
cyjnych warunkach, publicznym i prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy,  
na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w jej granicach 
jak i poza. EIB podejmuje decyzje w zakresie udzielania i zaciągania kredytów na 
podstawie z jednej strony jakości projektów, a z drugiej – możliwości oferowanych 
przez rynki finansowe.14 Około 90% pożyczek EIB realizowanych jest w UE. Łączna 
wartość roczna pożyczek dochodzi do 75-80 mld EUR., na 440 projekty w ponad 
160 krajach. 

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnieni w sektorze pu-
blicznym i przedłożą projekt, który może przyczynić się do realizacji celów polityk UE, 
mają prawo ubiegać się o kredyt z EIB. 

Użyteczne linki:
•	 W celu pozyskania wsparcia finansowego z EBI konieczny jest kontakt z EBI bądź drogą e-mailową: 

info@bei.org 
•	 lub na podstawie formularza online: 

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm?lang=en 
•	 Przewodnik dot. polityki EBI w sferze zamówień publicznych  dostępny jest pod adresem:

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm

Możliwy jest też kontakt bezpośredni z dowolnym z 30 biur EIB.

Biura EIB15

14 Kredyty powyżej 25 mln EUR udzielane są bezpośrednio. W przypadku mniejszych kredytów 
EIB uruchamia linie kredytowe dla instytucji finansowych, które udzielają dalszych kredytów 
kredytobiorcom.
15 Z materiałów EIB
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EIB uczestniczy w procesie finansowania łączonego – umożliwia klientom połącze-
nie finansowania uzyskanego z EIB z innymi finansami. EIB skupia się na promowa-
niu zrównoważonego wzrostu i tworzeniu miejsc pracy poprzez wspieranie: małych 
i średnich przedsiębiorstw, rozwoju regionalnego (wyrównaniu różnic społecznych 
i ekonomicznych między regionami), inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego, in-
nowacji, rozbudowy infrastruktury (sieci transportowej wewnątrz Europy oraz konku-
rencyjności energetycznej i zabezpieczania zasobów energii). 

EIB prowadzi również działania z zakresu doradztwa i pomocy technicznej, co stanowi 
uzupełnienie mechanizmów finansowania. EIB zarządza Funduszem Powierniczym 
Wsparcia Technicznego na rzecz Partnerstwa Wschodniego (EPTATF16 – Eastern Part-
nership Technical Assistance Trust Fund). EPTATF, fundusz powierniczy wielu darczyń-
ców, ustanowiony w grudniu 2010 r., ma na celu przede wszystkim wsparcie działań 
EIB (doradztwo techniczne przy realizowanych projektach) w wybranych krajach Part-
nerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdowa i Ukraina). 

Użyteczne linki: 
•	 Adres www EIB: http://www.eib.org/ 
•	 Adres www EIF: www.eif.org
•	 Informacje nt. działań EBI: http://www.eib.europa.eu/about/index.htm 
•	 Adres dot. zamówień publicznych EBI: http://www.eib.europa.eu/about/procurement/index.htm 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej w Brukseli: http://brukselaue.msz.gov.pl/pl/
Adres: Rue Stevin, 139
1000 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 (0)2 77 77 200 (202); Faks: +32 (0)2 77 77 297 (298)
Adres e-mail: bebrustpe@msz.gov.pl

Filia EIB w Warszawie :
Adres: Plac Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Tel: +48-22 3100500; +48-22 3100501
Adres e+mail: warsaw@eib.org; bebrustpe@msz.gov.pl 

16 EPTATF został powołany w celu wypełnienia luk w rozwoju i realizacji projektów inwestycyj-
nych, zapewniając finansowanie na takie cele jak: ocena wykonalności projektu, analizy praw-
ne i instytucjonalne, oceny wpływu na środowisko i społeczeństwo, zarządzanie projektem 
oraz wsparcie w procesie realizacji projektu, identyfikacja potrzeb inwestycyjnych oraz priory-
tetów a także aktywności horyzontalne, dotyczące kwestii budowania potencjału instytucjo-
nalnego. Fundusz może również wspierać finansowanie programów transgranicznych i regio-
nalnych, które są priorytetowe dla zainteresowanych krajów. Sektorami objętymi wsparciem 
funduszu EPTATF są: rozwój lokalnego sektora prywatnego; rozwój infrastruktury społeczno-
-ekonomicznej; łagodzenie skutków zmian klimatycznych.  
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B.2.2. Europejska Organizacja Badań Nuklearnych – (Conseil Européen pour la Re�
cherche Nucléaire – CERN; the European Organization for Nuclear Research) 

CERN jest międzyrządową organizacją, w skład której wchodzi 21 członków w tym Pol-
ska. CERN prezentuje swoje zasady realizacji przetargów w dokumencie: CERN Procu-
rement Rules for the procurement of supplies and services17.

CERN (Serwis ds. Zamówień we współpracy z  zespołem ds. Komunikacji I Projektowa-
nia) zainicjowali kampanię informacyjną skierowaną do firm, które zainteresowane 
są dostarczaniem swoich produktów i usług do CERN. Kampania ta obejmuje media 
prezentujące procedury zamówień w CERN: Broszurę informacyjną – http://procu-
rement.web.cern.ch/brochures/doing-business-with-cern oraz film instruktażowy – 
https://procurement-dev.web.cern.ch/doing-business-with-cern.

 Użyteczne linki dot. CERN: 

•	 Adres www: https://home.cern/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://procurement.web.cern.ch/; http://procurement.web.

cern.ch/announcement/doing-business-with-cern;
https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex; Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

B.2.3. Europejska Agencja �osmiczna (European Space Agency 
– ESA)

ESA – organizacja krajów europejskich, z siedzibą w Paryżu, działa 
od 1975 r. Departament ds. Przetargów ESA (ESA Procurement Department) jest odpo-
wiedzialny za wszelkie aspekty działalności Agencji związane z przetargami, w tym: przy-
gotowanie i realizację procedur przetargowych począwszy od zamieszczenia ogłoszenia 
o przetargach (Invitations-To-Tender – ITT), Requests-For-Quotation – RFQ), Contracts 
and Purchase Orders), realizowanych zgodnie z polityką przemysłową Agencji, po włą-
czenie do działań służb Agencji zarządzających kontraktem. Departament odpowiada 
ponadto za: wdrażanie polityk przemysłowych; opracowywanie procedur i metod ich 
realizacji; interpretację i stosowanie przepisów dot. przetargów; definiowanie zestawień 
dobrych praktyk; realizację kontraktów z klientem zewnętrznym (Third Party Activities) 
na użytek ESA. Departament realizuje też działalność z zakresu przetargów w ramach 
zadań powierzanych Agencji przez inne organizacje (np. Unia Europejska, czy Eumetsat).

17 CERN Financial Rules, CERN/2822, 17 Nov.2008 / CERN/3071/Corr., 20 June 2013
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Użyteczne linki dot. ESA: 

•	 Adres www: http://www.esa.int/ESA 
•	 Informacje nt. działań: http://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Business_Opportunities 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/How_to_

do/The_ESA_Procurement_Process 
http://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Business_Opportunities

Ambasada RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl 
Adres: 1, rue deTalleyrand
75007 Paryż, Francja
Faks: +33 1 43173401; Telefon: +33 1 43173400
Adres e-mail: paryz.amb.sekretariat@msz.gov.pl

C. Zamówienia publiczne realizowane przez międzynarodowe instytucje finan-
sowe
C.1. Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank – AfDB)

Finansowa organizacja międzynarodowa18, powstała dzięki zabiegom Komisji Gospodar-
czej NZ ds. Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej, w celu finansowania narodowych 
i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych m.in. z poszukiwaniami 
bogactw naturalnych, rozwojem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnic-
twa oraz wdrażaniem postępu technicznego, poprzez finansowanie szerokiego zakresu 
projektów i programów. Powołana formalnie do życia w sierpniu 1963 r. na konferencji 
ministrów finansów państw afrykańskich w Chartumie, faktyczną działalność rozpoczę-
ła w lipcu 1966 r. Obecnie zrzesza 53 kraje afrykańskie tzw. określane mianem człon-
ków regionalnych (regional member countries – RMCs) i 24 tzw. nieregionalne państwa 
członkowskie z Ameryki, Azji i Europy (non-regional member countries – NRMC). 

AfDB zwraca szczególna uwagę na projekty związane ze wspieraniem regionalnej inte-
gracji, walką z ubóstwem, edukacyjne oraz w zakresie ochrony zdrowia. Bank wydaje 
ok. 40 mln euro rocznie na zakup towarów, usług związanych z samym funkcjonowa-
niem instytucji, nie wliczając w to środków przeznaczonych na realizację konkretnych 
projektów (na stronach Banku ogłaszane są przetargi także na ich realizację, w tym na 
usługi konsultacyjne). Większość przetargów prowadzona jest przez Wydział ds. Prze-
targów Korporacyjnych (Corporate Procurement Division). W niektórych przypadkach 
rolę wiodącą pełnią biura miejscowe Banku (Field Offices). Większość przetargów ma 
charakter otwarty, natomiast zdarzają się pewne wyjątki (np. zapytania z wolnej ręki). 

AfDB jest wspierany m.in. przez państwa Europy Zachodniej i USA. Z Afrykańskim Ban-
kiem Rozwoju powiązane są takie instytucje, jak: Afrykański Fundusz Rozwoju (African 

18 W 2003 r. siedzibę banku przeniesiono z Abidżanu do Tunisu, po czym ponownie wróciła ona 
na Wybrzeże Kości Słoniowej we wrześniu 2014 r.
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Development Fund – ADF19), utworzony w 1972 r. (zaczął funkcjonować w 1974 r.). 
Obecnie w ADF jest zaangażowanych 29 państw donorów oraz 38 państw operacji, 
do których należą przede wszystkim wschodzące rynki Afryki. ADF ma na celu wal-
kę z ubóstwem oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego 
w państwach najsłabiej rozwiniętych Afryki poprzez udostępnianie finansowania dla 
projektów i programów, jak również pomocy technicznej (technical assistance) oraz 
budowania zdolności gospodarek (capacity-building). Fundusz zainwestował do dnia 
dzisiejszego ponad 45 mld USD na kontynencie afrykańskim. 

Użyteczne linki dot. AfDB: 
•	 Adres www: http://www.afdb.org/en/ 
•	 Informacje nt. działań: http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/project-portfolio/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/

procurement-notices/ 
oraz przetargi dla samego Banku – http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/ 

Ambasada RP w Nigerii (akredytowana w WKS)
Adres: 10 River Niger St, off IBB, off Danube St.
Maitama Extension Abudża, Nigeria
Tel: +234 8076631021

Adres e-mail: abuja.amb.sekretariat@msz.gov.pl adres www: www.abudza.msz.gov.pl

C.2. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastruk-
turalnych (Asian Infrastructure Investment 
Bank – AIIB) 

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych jest międzynarodowym bankiem roz-
wojowym, którego celem jest przede wszystkim zapewnienie finansowania dla du-
żych, transgranicznych inwestycji infrastrukturalnych, głównie w Azji. Ma on wspierać 
rozwój przemysłu energetycznego, transportu, telekomunikacji, terenów wiejskich, 
jak i zrównoważony rozwój aglomeracji miejskich, usługi komunalne oraz ochronę 
środowiska. Prezydent Xi Jinping oraz premier Li Keqiang zapowiedzieli utworzenie 
AIIB podczas swoich wizyt w regionie w październiku 2013 r., w październiku 2014 r. 
przedstawiciele 22 państw podpisali Porozumienie o współpracy (Memorandum 
of Understanding – MOU) dot. ustanowienia Banku z siedzibą w Pekinie. Do marca 
2015 r. liczba aplikacji członkowskich wzrosła do 57, a ostateczny tekst Porozumienia 
ws. utworzenia AIIB przyjęty został 22 maja 2015 r. w Singapurze. Weszło ono w życie 
25 grudnia 2015 r.

Polska ratyfikowała Porozumienie 15 czerwca 2016 r., stając się członkiem AIIB. Dzie-
limy Konstytuantę z państwami nordyckimi – Danią, Islandia, Norwegią, Szwecją oraz 

19 http://www.afdb.org/en/about-us/corporate-information/african-development-fund-adf/ 
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Szwajcarią i Wielką Brytanią. Obecnie dyr. Radoslaw Pyffel z Ministerstwa Finansów 
jest polskim przedstawicielem w AIIB i wicedyrektorem Konstytuanty (dyrektorem 
w systemie rotacyjnym jest Brytyjka, a drugim wicedyrektorem – Szwajcar).

Użyteczne linki dot. AIIB: 
•	 Adres www: http://euweb.aiib.org/ 
•	 Informacje nt. działań: http://euweb.aiib.org/html/PROJECTS/  
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://euweb.aiib.org/html/aboutus/Operational_Policies/

Procurement/?show=3 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej
Adres: 1 Ritan Lu Jianguomenwai
100600 Pekin, Chiny
Tel:: +861065321235; +86 13810859312; Faks: +861065321745;

Adres e-mail: pekin.amb.sekretariat@msz.gov.pl adres www: www.pekin.msz.gov.pl 

C.3. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for 
Reconstruction and Development – EBRD)

EBRD inwestuje w 36 krajach. Obok państw Europy Środkowo-
-Wschodniej są to państwa Europy Południowo-Wschodniej, Azji Środkowej, Mongolia 
oraz – w reakcji na wydarzenia tzw. Arabskiej Wiosny –  Południowego i Wschodniego 
Wybrzeża Morza Śródziemnego. Główne państwa operacji to: Rosja, Turcja, Polska, 
Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Kazachstan, Mongolia. Do największych udziałowców 
EBRD należą: USA (10,13% kapitału subskrybowanego), Francja, Japonia, Niemcy, 
Wielka Brytania i Włochy (każde po 8,63%). Polska posiada 1,3% kapitału subskry-
bowanego. Od pocz. 1991 r. do poł. 2015 r. bank zainwestował ponad 102 mld euro 
w ramach ponad 4300 projektów.

W 2014 r. EBRD utworzył specjalny fundusz dla Ukrainy – EBRD-Ukraine Stabilization 
and Sustainable Growth Multi-Donor Account (MDA). Jest to trzyletni fundusz z możli-
wością przedłużenia. Docelowo ma on pozyskać środki o wartości 15-20 mln EUR. Cele 
funduszu – współfinansowanie działań wspierających rozwój oraz reformy na Ukra-
inie w pięciu obszarach: poprawa klimatu inwestycyjnego (w szczególności walka z ko-
rupcją); wsparcie dla sektora bankowego; energetyka (w tym efektywność i bezpie-
czeństwo energetyczne); infrastruktura; poprawa konkurencyjności firm prywatnych. 
MDA obejmuje: granty inwestycyjne, płatności motywacyjne (incentive payments), 
gwarancje pierwszych strat, wsparcie techniczne. 

Polska (po Rosji i Ukrainie) dla EBRD jest 3 krajem zaangażowania finansowego (pod 
względem skumulowanej wartości projektów). Przykładowo do XI 2015 r. Bank zain-
westował w Polsce w 365 projektów o wartości 7,8 mld euro. Łącznie, Rada Dyrek-
torów banku zatwierdziła 20 operacji, w tym 14 samodzielnych projektów, 5 projek-
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tów w ramach instrumentów o charakterze ramowym. W ramach strategii dla Polski 
(2014-2017) EBRD wspiera priorytety, które wymagają dokończenia procesów trans-
formacyjnych, tj.: poprawa efektywności energetycznej i wprowadzenie standardów 
gospodarki niskoemisyjnej; podniesienie konkurencyjności (prywatyzacja sektora 
przemysłowego i infrastruktury, wzmacnianie innowacyjności, restrukturyzacja przed-
siębiorstw, wspieranie polskiego eksportu); wsparcie na rzecz zrównoważonego roz-
woju rynku finansowego i kapitałowego, w szczególności w odniesieniu do znoszenia 
barier w finansowaniu MSP.

Największe kwotowo polskie projekty w 2015 r. to: kredyt o wartości 300mln EUR dla 
koncernu Volkswagen na budowę fabryki samochodów we Wrześni (decyzja o podpi-
saniu wstrzymana); projekt Moravia – kredyt o wartości 100 mln EUR dla PPKP Car-
go S.A. (na refinansowanie przejęcia czeskiego kolejowego przewoźnika towarowego 
AWT), kredyt dla Tele-Foniki Kable o wartości 58,5 mln EUR (na restrukturyzację za-
dłużenia oraz badania i rozwój); projekt Magellan o wartości 52 mln EUR (na zakup 
akcji Banku Millennium). Ponadto, kredyty udzielone wyspecjalizowanym spółkom 
zależnym od banków BZ WBK, Millennium i Raiffeisen Polbank – na leasing urządzeń 
i środków transportu przez  sektor MSP, w ramach instrumentu PolSEFF Leasing EBOR 
– w wysokości 50-60 mln EUR.

Użyteczne linki dot. EBRD: 
•	 Adres www: http://www.ebrd.com/home 
•	 Informacje nt. działań: http://www.ebrd.com/what-we-do.html 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html 

Ambasada RP w Londynie: 
Adres: 47 Portland Place
W1B 1JH Londyn, Wielka Brytania
Tel: +442072913520; Faks: +442072913576; 
Adres e-mail: londyn.amb.sekretariat@msz.gov.pl; adres www: www.londyn.msz.gov.pl  

Filia EBRD w Warszawie: 
Przedstawicielstwo EBRD w Warszawie
Adres: ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Tel: +48 22 520 5700; Faks: +48 22 520 5800
Adres e-mail: http://www.ebrd.com/poland.html 
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C.4. Grupa Banku Światowego (World Bank Group – WBG)20

Instrumenty Banku Światowego (BŚ) to: długoterminowe pożyczki o preferencyjnym 
oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących państw członkowskich oraz 
przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych); dotacje; pomoc 
techniczna; (w ramach walki z ubóstwem i finansowaniem rozwoju: ochrony zdrowia, 
edukacji, ochrony środowiska, infrastruktury).

Obecnie BŚ realizuje ok. 12 tys. projektów w 172 krajach. WBG zamierza również konty-
nuować wsparcie finansowe o łącznej kwocie środków pożyczkowych 3,2 miliarda USD.  

W Polsce realizowane są 4 projekty z udziałem środków WBG: projekt ochrony przeciw-
powodziowej w dorzeczu rzeki Odry (udział WBG – 184 mln USD); Poland Growth and 
Resilience DPL2 (udział WBG – 1 mld USD); PL – GIS – GREEN INVESTMENT SCHEME 
(udział WBG – 30 mln USD); projekt ochrony przeciwpowodziowej Odra-Wisła (udział 
WBG – 504 mln USD).  

Użyteczne linki dot. WBG: 
•	 Adres www : Grupa Banku Światowego : http://www.worldbank.org/  
•	 Informacje nt. działań: http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/OP-

PORTUNITIES/EXTCORPPROCUREMENT/0,,contentMDK:20207520~menuPK:438297~pa-
gePK:64147231~piPK:64147158~theSitePK:438017,00.html 

Ambasada RP w Waszyngtonie:
Adres: 2640 16th Street, N.W.
20009 Waszyngton, Stany Zjednoczone (USA)
Tel: +12024991700; Faks: +12025880565
Adres e-mail: waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl; adres www: www.waszyngton.msz.gov.pl 

Biuro w Warszawie:
Adres: ul. Emilii Plater 53, 9. Piętro
00-113 Warszawa
Warszawskie Centrum Finansowe
Adres e-mail: http://www.worldbank.org/pl/country/poland

C.4.1. Międzynarodowa �orporacja Finansowa (International Finance Corporation – IFC)

Korporacja IFC – ściśle współpracuje z Bankiem Światowym i stanowi istotne uzupeł-
nienie jego działalności. Udziela pomocy finansowej sektorowi prywatnemu i spół-
dzielczemu krajów rozwijających się. Kredyty udzielane przez IFC nie wymagają uzyski-
20 W Grupie  Banku Światowego działa razem 5 wyspecjalizowanych agencji ONZ:  IBRD – Między-
narodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development); 
IDA – Międzynarodowe  Stowarzyszenie Rozwoju (International Development Association);  IFC – 
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation); ICSID – Międzynaro-
dowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (International Centre for Settlment of Inve-
stment Disputes);  MIGA – Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment 
Guarantee Agency).



41

wania gwarancji rządowych. Zaangażowanie finansowe w realizację projektów zwykle 
nie przekracza 25% kosztów całkowitych projektu. IFC organizuje pożyczki konsorcjal-
ne, nabywa udziały w przedsiębiorstwach, udostępnia pomoc techniczną, prowadzi 
działalność doradczą dotyczącą wyboru technologii, licencji, marketingu. IFC działa 
w ponad 100 krajach poprzez 108 regionalnych biur (3400 zatrudnionych, z czego 59% 
poza Waszyngtonem). Biura IFC w świecie  oraz zaangażowanie środków finansowych 
w regionach (10,6 mld USD ogółem w 2016 r.) 

•	 14 biur w Ameryce Łacińskiej (23%),
•	 22 biura w Europie i Azji Centralnej (15%),
•	 33 biura w Afryce  i na Środkowym Wschodzie (25%),
•	 32 biura w regionie Azji i Pacyfiku (35%).

Sektory działania IFC, to: rynki finansowe, ochrona zdrowia, energetyka, sektor pro-
dukcyjny, rolno-spożywczy, szkolnictwo, środowisko, zarządzanie, transport, ochrona 
społeczna i rynek pracy, gospodarka wodna.

IFC poszukuje również partnerów do joint ventures. Inwestycja musi być zlokalizowa-
na w kraju rozwijającym się, będącym członkiem IFC, musi być realizowana przez sek-
tor prywatny, reprezentować wysoki poziom techniczny i mieć potencjał w zakresie 
zyskowności, być pożyteczna dla lokalnej gospodarki, środowiskowo i społecznie 
efektywna (w tym spełniać normy środowiskowe i społeczne  IFC i kraju odbiorcy). 

IFC angażuje się przede wszystkim w duże projekty – o wartości  powyżej 30 mln USD. 
Dotychczasowe inwestycje IFC oscylują w granicach od 1 mln USD do ponad 100 
mln USD. Środki IFC mogą stanowić dopełnienie finansowania projektów, realizo-
wanych na szczeblu lokalnym i finansowanych z innych źródeł (np. z instrumentów 
Unii Europejskiej). Na szczeblu lokalnym IFC dofinansowuje: władze regionalne i sa-
morządowe, instytucje publiczne obsługujące infrastrukturę lokalną, niektóre spółki 
skarbu państwa, banki i pośredników finansowych, finansujących infrastrukturę ma-
kroregionalną. Aktywnie działa na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 
(zwłaszcza w sektorze infrastruktury). 

Sektory wspierane przesz IFC na szczeblu lokalnym, to: oczyszczalnie ścieków, sys-
temy wodociągowe, drogi, oświetlenie dróg, inżynieria ruchu drogowego, systemy 
przejazdów autokarowych, sieci kolei intercity, sieci przesyłu mocy, gazowe systemy 
ogrzewania miejskiego, infrastruktura socjalna, edukacja, infrastruktura portów i dróg 
wodnych i inne usługi sektora publicznego.

Zaangażowanie IFC na rynku polskim w latach 2000-2015 wyniosło niespełna 
154 mln USD21  (wkład Polski w te projekty to 578 tys. USD). Wśród sektorów objętych 
wsparciem były: infrastruktura, rynki finansowe, IT, telekomunikacja, rolnictwo. 

Na potrzeby projektów aktywizowane były następujące instrumenty IFC: kredyty na cele 

21 http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/$$Search?openform 
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inwestycyjne, nabywanie udziałów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach, udziały 
w bankach i funduszach inwestycyjnych, linie kredytowe dla firm, usługi doradcze. 

Użyteczne linki dot. IFC: 
•	 Adres www: IFC: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corpo-

rate_site/home 
•	 Informacje nt. działań: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_Exter-

nal_Corporate_Site/solutions 
•	 Adres dot. finansowania projektów: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/

ifc_external_corporate_site/solutions/how-to-apply-for-financing 

Ambasada RP w Waszyngtonie:
Adres: 2640 16th Street, N.W.
20009 Waszyngton, Stany Zjednoczone (USA)
Tel: +12024991700; Faks: +12025880565; 
Adres e-mail: waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl; www: www.waszyngton.msz.gov.pl 
Biuro w Warszawie:
Adres: ul. Emilii Plater 53, 9. Piętro
00-113 Warszawa
Warszawskie Centrum Finansowe
Adres e-mail: http://www.worldbank.org/pl/country/poland

C.4.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund – IMF)

Typowymi elementami ocenianymi w procesie selekcji w procedurze przetargowej 
IMF są: cena podstawowa, warunki płatności oraz zdolność wypełniania wymogów 
specjalnych, jak również stabilność finansowa dostawcy, doświadczenie jakie posiada, 
warunki dostawy. Transakcje ogólne muszą spełniać Ogólne Warunki Zakupu IMF (Ge-
neral Purchasing Conditions). 

Szczegóły dotyczące procedur przetargowych IMF dostępne są w Przewodniku: The 
Guidelines for IMF Supplier Eligibility dostępnym pod adresem: 

https://www.imf.org/external/np/procure/eng/guide.htm 

Użyteczne linki dot. IMF: 
•	 Adres www: http://www.imf.org/external/index.htm 
•	 Informacje nt. działań: http://www.imf.org/external/about.htm 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://www.imf.org/external/np/procure/eng/rfp.aspx 

Ambasada RP w Waszyngtonie: 
2640 16th Street, N.W.
20009 Waszyngton, Stany Zjednoczone; USA
Tel: +12024991700; Faks: +12025880565; 
Adres e-mail: waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl adres www: www.waszyngton.msz.gov.pl 
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C.5. Grupa Islamskiego Banku Rozwoju (Islamic Development Bank – IDB)

IDB jest międzynarodową islamską instytucją finansową, powołaną do życia na podsta-
wie Porozumienia z Dżeddy z 12 sierpnia 1974 r. (24 lipca 1394 r. wg kalendarza muzuł-
mańskiego). Bank został oficjalnie otwarty 20 października 1975 r., a jego siedzibą jest 
Dżedda w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Celem IDB jest wspieranie rozwoju gospodar-
czego oraz społecznego w państwach członkowskich, jak również wśród wspólnot islam-
skich na świecie, w zgodzie z prawem szariatu. Bank udziela pożyczek oraz inwestuje 
w projekty przede wszystkim w 57 państwach członkowskich22, w tym rozwijających się 
(zwłaszcza – w Afryce), związane np. z rozwojem infrastruktury, edukacyjne, konsultingo-
we (finansowane projekty muszą zostać uznane za halal, czyli np. nie mogą być związane 
z hazardem, produkcją alkoholu etc.). Utworzone zostały specjalne fundusze: tj. IDB Unit 
Investment Fund (UIF); IDB Infrastructure Fund (IIF), Awqaf Properties Investment Fund 
(APIF). Zgodnie z decyzją Rady Gubernatorów, kapitał statutowy Banku został zwiększony 
do 100 mld ID (islamskich dinarów)23, a subskrybowanego kapitału – do 50 mld ID.

Bank posiada obecnie 4 oddziały regionalne – w Rabacie, Kuala Lumpur, Ałmaty oraz 
Dakarze; posiada także biura krajowe w Ankarze, Dżakarcie, jak również 14 przed-
stawicieli odpowiednio w Afganistanie, Azerbejdżanie, Bangladeszu, Burkinie Faso, 
Gwinei, Iranie, Mali, Pakistanie, Sudanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Jemenie, 
Mauretanii i Libii. Oficjalnym językiem Banku jest arabski, jednakże również francuski 
i angielski są językami roboczymi IDB24.

22 Państwa IDB muszą być jednocześnie członkami Islamskiej Organizacji Współpracy (Orga-
nisation of Islamic Cooperation – OIC), wpłacać składkę do Banku oraz akceptować decyzje 
i zasady ustanawiane przez Zarząd http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTar-
get=navurl://9c2f799fdba05fd8b547aa0e2027b7c9 
23 Jednostka rozliczeniowa odpowiadająca 1 SDR (Special Drawing Right) MFW.
24 Ponadto w skład Grupy IDB wchodzą następujące instytucje: Islamski Instytut Badań i Szkoleń 
(Islamic Research and Training Institute – IRTI; http://www.irti.org/English/Pages/default.aspx) 
– Instytut założony został w 1981 r. w celu wzmocnienia Banku w pełnieniu jego funkcji związa-
nych z badaniami oraz prowadzeniem szkoleń, zgodnie z Porozumieniem z Dżeddy. Celem IRTI 
jest rozpowszechnianie informacji dot. stosowania prawa szariatu w odniesieniu do rozwoju go-
spodarczego, w szczególności sektora finansowego, bankowego w państwach członkach IDB oraz 
wspierania współpracy pomiędzy społecznościami muzułmańskimi na świecie. Islamska Kor-
poracja do spraw Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (Islamic  Corporation for 
Insurance of Investments an Export Credits – ICIE; http://www.iciec.com/) – została założona 
w 1994 r., w celu wsparcia handlu i inwestycji pomiędzy państwami-członkami OIC. ICIEC oferuje 
takie instrumenty eksporterom, bankom oraz inwestorom, jak: ubezpieczenie kredytu ekspor-
towego w celu pokrycia np. ryzyka niewypłacalności transakcji transgranicznych; ubezpieczenia 
inwestycji, uwzględniając ryzyko związane z jej prowadzeniem w innym państwie; reasekurację. 
Islamska Korporacja na rzecz Rozwoju Sektora Prywatnego (Islamic Corporation for the Devel-
opment of the Private Sector – ICD; http://www.icd-ps.org/). ICD powstała w Rajabie w listopa-ICD powstała w Rajabie w listopa-
dzie 1999 r., jako niezależna jednostka Banku. Misją ICD jest prowadzenie działań komplemen-
tarnych do tych IDB, poprzez promowanie rozwoju sektora prywatnego, jako niezbędnego do 
osiągnięcia wzrostu w państwach członkowskich. Celem ICD jest w związku z tym identyfikowa-
nie możliwości inwestycyjnych w sektorze prywatnym państw członkowskich, pro-rozwojowych, 
jak i np. zmierzających do stworzenia szerokiej gamy produktów i usług finansowych zgodnych 
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Bank współpracuje m.in. z EBI, ABR, Grupą Banku Światowego oraz agendami NZ. 

Użyteczne linki dot. IDB: 
•	 Adres www: http://www.isdb.org 
•	 Informacje nt. działań: http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://

eb226e0b9a3297ebddcc5554057dd35f  
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarge-

t=navurl://76e1dfd61777849cc88228c9bfe818ea

Ambasada RP w Rijadzie: 
Adres: Abdullah Bin Jafar Street, Al Warood Area 20, P.O. Box 94016
11693 Rijad, Arabia Saudyjska
Tel: +966 11 4549274; Faks: +966 11 4549210; 
Adres e-mail: rijad.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Adres www: www.rijad.msz.gov.pl

C.6. Zielony Fundusz Rozwoju (Green Climate Fund – GCF)

Zielony Fundusz Klimatyczny udziela wsparcia krajom rozwijającym się w realizacji 
celów klimatycznych, to jest niskoemisyjnego, chroniącego klimat rozwoju. Wsparcie 
przybiera formę grantów, pożyczek, inwestycji kapitałowych i gwarancji. Środki gene-
rowane są ze źródeł prywatnych i państwowych. Pomoc realizowana jest za pośred-
nictwem podmiotów akredytowanych „Accredited entities”, wśród których dotych-
czas znalazły się Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Europejski 
Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a także banki, tj. HSBC, DB, 
Credit Agricole. Wśród 41 akredytowanych podmiotów dotychczas nie ma żadnego 
z Polski, jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera rozmowy na temat moż-
liwości uzyskania akredytacji przez polską instytucję. 

W państwach rozwijających się budowana jest sieć punktów kontaktowych „National 

z prawem szariatu  i w celu ułatwienia dostępu do islamskiego rynku kapitałowego przez firmy 
z państw członków. Projekty ICD są wskazówką dot. źródeł finansowania projektów realizowa-
nych w państwach członkach (http://www.icd-ps.org/en/Projects). Międzynarodowa Islamska 
Korporacja ds. Finansowania Handlu IInternational IslamicTrade Finance Corporation – ITFC; 
http://www.itfc-idb.org/en). Korporacja powstała w czerwcu 2005 r. podczas posiedzenia Rady 
Gubernatorów IDB w Jumad Awwal, a Porozumienie w tej sprawie zostało ostatecznie podpisane 
w 2006 r., w Kuwejcie. Celem Korporacji jest promocja handlu między państwami członkami IDB 
poprzez udostępnianie odpowiednich instrumentów finansowych oraz angażowanie się w dzia-
łania sprzyjające zwiększaniu wolumenu handlu, jak i wprowadzaniu ułatwień, usuwaniu barier 
dla handlu zagranicznego (przykady projektów finansowanych przez ITFC – http://www.itfc-idb.
org/en/content/case-studies). Światowa Fundacja WAQF (World WAQF Foundation – WWF; 
http://www.worldwaqf.org/irj/portal/anonymous?guest_user=wwf_en). Fundacja powstała 
w 2001 r. jako globalna instytucja zaangażowana w promocję Waqf (zapis pieniężny na cele reli-
gijne, charytatywne lub publiczne, stanowiący zinstytucjonalizowaną formę przekazywania naka-
zanej przez islam jałmużny – zakatu), mająca na celu walkę z biedą i koordynację prowadzonych 
przez różne podmioty – organizacje pozarządowe, osoby prywatne – działań w tym zakresie. 
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Designated Authorities – NDA”, wskazanych przez władze danego państwa, których 
celem jest zapewnienie zgodności projektów funduszu z krajowymi politykami klima-
tycznymi. Każdy projekt musi zostać zatwierdzony przez NDA państwa, którego doty-
czy, poprzez wydanie tzw. „no objection letter”.

Do października 2016 r. Fundusz zatwierdził projekty o łącznej wartości 1 mld USD. 

Użyteczne linki dot. GCF: 
•	 Adres www: http://www.greenclimate.fund/home
•	 Adres dot. finansowania: GCF Mitigation & Adaptation,  Funding Proposals , Tel:  

+82.32.458.6050 fundingproposal@gcfund.org
•	 Adres dot. Wspólptracy z sektorem prywatnym:: GCF Private Sector Facility 

Private Sector +82.32.458.6061 privatesector@gcfund.org
•	 Lista projektów, w które można się zaangażować publikowana jest pod adresem: https://www.

greenclimate.fund/projects/browse-projects

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Korei:
Adres: Samcheong-ro 20-1, Jongno-Gu, 03062 Seul, Korea Południowa
Tel: +822 723 9681; Faks: +822 723 9680; 
Adres e-mail: seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl adres www: www.seul.msz.gov.pl

D. Inne podmioty ważne w globalnym systemie zamówień publicznych

D.1. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy 
Agency – IAEA)

IAEA nabywa towary i usługi o łącznej wartości ponad 200 mln euro rocznie. Jedna 
trzecia tych zamówień przeznaczona jest dla państw członkowskich w Afryce, Azji, Eu-
ropie i Ameryce Łacińskiej, reszta dotyczy zamówień na użytek samej Agencji i jej biur.

Typowe zamówienia to:  specjalistyczne usługi budowlane; usługi dla usuwania zuży-
tego paliwa jądrowego i innych materiałów radioaktywnych; akceleratory i cyklotro-
ny do celów medycznych; szeroka gama urządzeń i usług związanych z wykrywania 
promieniowania; zasilacze laboratoryjne; instrumenty analityczne; izotopy; sprzęt do 
radioterapii; towary i usługi związane z bezpieczeństwem jądrowym.
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Użyteczne linki dot. IAEA: 

•	 Adres www: https://www.iaea.org/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://www.iaea.org/about/procurement
•	 Warunki ubiegania się o zamówienia dostępne są:

General Conditions of Contract for Provision of Goods and Services: https://www.iaea.org/sites/
default/files/gccgoodsservices_1.pdf 
General Conditions of Contract for Provision of Goods: https://www.iaea.org/sites/default/files/
gccgoods_1.pdf 
General Conditions of Contract for Provision of Services: https://www.iaea.org/sites/default/
files/gccservices_1.pdf 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodo-
wych w Wiedniu: http://wiedenonz.msz.gov.pl/pl/ 
Adres: Hietzinger Hauptstraße 42c; 1130 Wiedeń, Austria 
Tel.: +43 1 870 15 816/804; Faks  +43 1 870 15 331 
Adres e-mail: wieden.onz.obwe.sekretariatt@msz.gov.pl

D.2. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (International Committee of The 
Red Cross – ICRC*)25

Procedury zamówień ICRC są wyraźnie odmienne od procedur ONZ. Ze względu na 
naturę działalności ICRC, tj. konieczność natychmiastowego reagowania w miejscach 
konfliktów zbrojnych, bez względu na okoliczności polityczne, gdzie ICRC udziela po-
mocy każdemu pokrzywdzonemu. Zakupy dla tych programów odbywają się często na 
przyspieszonej ścieżce, zawsze jednak z zachowaniem standardów najwyższej jakości. 

Ze względu na charakter działań ICRC, a także konieczność ograniczenia nadmiernych 
kosztów, nie są prowadzone otwarte przetargi, na które spływałyby liczne oferty, a któ-
rych selekcja jest długotrwała, i tym samym kosztowna w obsłudze. W zamian,  ICRC 
sam dociera do potencjalnych dostawców produktów, czy usług – w miarę pojawia-
jących się potrzeb. ICRC, co do zasady, współpracuje wyłącznie z producentem, a nie 
pośrednikiem, czy handlowcem. W ten sposób  bezpośrednio kontroluje jakość pro-
duktu, a przede wszystkim warunki, w jakich on powstaje (np. to, czy przy produkcji nie 
dochodzi do nadużyć, typu: zatrudnianie dzieci, złe warunki pracy, itp.). 

Pomoc ICRC może obejmować dostarczanie żywności  i/lub pomoc medyczną, ale 
zwykle opiera się na zdolności do dostarczania podstawowych usług, jak np: budowa/
naprawy systemów wodociągowych lub urządzeń medycznych.

W 2015 r. ICRC realizował operacje w 100 krajach, dla ponad 7000 odbiorców. Wartość 
dystrybuowanych towarów wyniosła 210 mln CHF.  Do największych rynków operacji 

* Siedziba ICRC mieści się w Genewie.
25 Prezentacje Ekspertów  ICRC dostępne na stronach PARP:
http://mzp.parp.gov.pl/pl/aktualnosci/159-seminarium-parp-i-msz-pn-mozliwosci-
biznesowe-dla-polskich-firm-w-zwiazku-z-projektami-realizowanymi-przez-miedzynarodowy-
komitet-czerwonego-krzyza-28-lipca-2016-r-warszawa
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ICRC w 2016 r. należały: Syria, Sudan Płd., Irak, Afganistan, Somalia, Kongo, Nigeria, 
Ukraina, Izrael, Jemen. 

Użyteczne linki dot. ICRC: 
•	 Adres www ICRC4: icrc.org
•	 Adres dot. zamówień publicznych ICRC: http://procurement.ifcr.org/catalogue/
•	 Informacje nt. działań ICRC: https://www.icrc.org/en/document/guidelines-and-information-

-how-do-business-icrc

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_
ch_s_pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

D.3. Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy 
Agency – IRENA)

IRENA przeprowadza zamówienia na zakup towarów lub 
usług niezbędnych do realizacji projektów. Agencja nie po-
biera opłat na żadnym etapie procesu zamówień.

Użyteczne linki dot. IRENA: 
•	 Adres www: http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=13&CatI-

D=30&SubcatID=67
•	 Informacje nt. działań: http://www.irena.org/Menu/index.aspx?PriMenuID=53&mnu=Pri
•	 Adres dot. zamówień publicznych: procurement@irena.org 
•	 Ogłoszenia o średnich i dużych zamówieniach są ogłaszane za pośrednictwem strony interneto-

wej http://www.irena.org/menu/index.aspx?mnu=cat&PriMenuID=13&CatID=100

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich: 
Adres: budynek nr 3, róg ulic Delma i Karamah (13-tej i 14-tej), 
PO BOX 2334 Abu Dhabi,  Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tel.: +971 2 446 5200 wew. 117;  +971 50 662 6151;  +971 2 446 5200 wew. 116 Faks: +971 2 446 2967 
Adres e-mail: abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl Adres www: www.abuzabi.msz.gov.pl

D.4. Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organiza-
tion – WTO)

Udział w realizacji zamówień w ramach WTO jest możliwy po 
uprzednim przekazaniu wypełnionego formularza zawierającego opis profilu firmy: 
Vendor Registration Form, który jest dostępny pod adresem: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/procurement_e/registration_form_e.pdf
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Dokument kolejno powinien być przekazany do wydziału zamówień (Procurement 
Section) na adres:  
World Trade Organization, Procurement Section 
154, rue de Lausanne 
1211 Geneva 21, Switzerland

Użyteczne linki dot. WTO: 
•	 Adres www: https://www.wto.org/ 
•	 Informacje nt. działań: https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: https://www.wto.org/english/thewto_e/procurement_e/pro-

curement_e.htm
•	 Ogólne warunki dostaw WTO (WTO General Terms and Conditions) dostępne są pod adresem: 

https://www.wto.org/english/thewto_e/procurement_e/terms_conditions_e.pdf 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Biurze NZ w Genewie: http://genewa.msz.gov.pl/pl/p/genewa_ch_s_
pl/ambasada/
Adres: L’Ancienne Route 15
1218 Le Grand Saconnex
Genewa, Szwajcaria
Tel: +41-22-710-97-97/98; Faks: +41-22-710-97-99
Adres e-mail: genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl; chegenstp@msz.gov.pl 

D.5. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic 
Cooperation and Development – OECD)

Zamówienia publiczne realizowane w ramach OECD obejmują: usługi intelektualne 
(konsultanci i doradcy); dostawy sprzętu i usług IT; publikacje i komunikację; usługi 
konferencyjne; usługi ogólne, w tym przede wszystkim z zakresu zarządzania nieru-
chomościami i zakupu wyposażenia.

Podstawowe zasady udzielania zamówień OECD odnoszą się do następujących ka-
tegorii: konsultacje rynkowe (market consultations) – zamówienia na kwotę poniżej 
30.000 euro (wymagana min. 1 oferta); konsultacje rynkowe – zamówienia na kwotę 
30.000-150.000 euro (wymagane min. 3 oferty); wezwanie do składania ofert prze-
targowych (calls for tenders) – zamówienia powyżej 150.000 euro (wymagane min. 
5 ofert). W stosunku do każdego zamówienia, przekraczającego 1.500 euro, OECD ma 
obowiązek złożenia pisemnego zamówienia lub też podpisania kontraktu.

Baza dostawców OECD 

Przedsiębiorca, który jest zainteresowany udziałem w ofercie przetargowej OECD po-
winien zarejestrować swoją działalność w bazie dostawców OECD, z której korzystają 
komórki i jednostki organizacyjne dokonując konkretnych zamówień:

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html 
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Użyteczne linki dot. OECD: 

•	 Adres www: http://www.oecd.org/
•	 Informacje nt. działań: http://www.oecd.org/about/ 
•	 Adres dot. zamówień publicznych: http://www.oecd.org/callsfortenders/
•	 Informacje udzielane są także indywidualnie pod adresem: PBF.CPGInfo@oecd.org

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD
Adres: 136, rue de Longchamp
75116 Paryż, Francja
Tel. +33 (0)1 56 28 57 60 ; Faks. +33 (0)1 56 28 94 66
Adres e-mail: paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl 

III. POLSKIE FIRMY AKTYWNE W SYSTEMIE MIĘDZYNARODOWYCH 
PROJEKTÓW I ZAMÓWIEŃ – PRZYKŁADY. PRAKTYCZNE WSKA-
ZÓWKI DOT. CZYNNIKÓW SUKCESU 

Poniżej zawarliśmy praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak poruszać się po syste-
mie zamówień i projektów organizacji międzynarodowych przekazane przez firmy, 
które już dzisiaj aktywnie działają w tym systemie.

A. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalne-
go Sp. z o.o.

EPRD (www.eprd.pl) od ponad 20 lat aktywnie działa w ob-
szarze doradztwa gospodarczego, realizując jednocześnie mi-
sję prorozwojową, w kraju i za granicą. Wśród klientów zagranicznych EPRD znajdują 
się takie podmioty jak: Komisja Europejska oraz jej delegatury na całym świecie, Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy, Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Finlandii, Belgijska Agencja ds. Rozwoju, itp. Zlecenia dla tych instytucji 
firma pozyskuje poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych, a dzięki rozbudowa-
nej sieci podwykonawców i firm partnerskich skutecznie konkuruje z firmami z krajów 
Europy Zachodniej. EPRD posiada stałe przedstawicielstwa w Belgradzie i Sarajewie 
oraz kilka biur projektowych na całym świecie.

A.1. Kwestie kluczowe/czynniki sukcesu

Aby możliwe było aktywne i skuteczne uczestnictwo w procedurach przetargowych 
i projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe, należy pamiętać 
o kilku kluczowych kwestiach.
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•	 Należy zapoznać się z procedurami przetargowymi organizacji międzynarodowych, 
z którymi chcemy współpracować. W szczególności chodzi o konkretne wymogi 
jakie są stawiane potencjalnym wykonawcom („kandydatom”) odnośnie kwalifi-
kowalności uczestnictwa w przetargach, zdolności ekonomicznych i finansowych, 
potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego/merytorycznego.

•	 Trzeba określić swój potencjał w ramach w/w kryteriów oraz porównać go z mi-
nimalnymi progami wyznaczonymi przez zamawiającego dla „kandydatów”. Jeśli 
wymagania okażą się zbyt wysokie dla jednej firmy, można zidentyfikować inne 
podmioty zainteresowane współpracą w celu połączenia potencjałów w ramach 
konsorcjum (w większości przypadków wymogi zamawiającego będą odnosić się 
do „kandydata” rozumianego jako pojedynczy podmiot lub jako grupa podmio-
tów). W tym kontekście, dla każdej firmy, która chce brać udział w przetargach 
międzynarodowych, niezmiernie ważne jest utrzymywanie i powiększanie sieci 
kontaktów biznesowych z podmiotami o odpowiednim profilu działalności.

•	 Bardzo ważne jest zapoznanie się z zasadami i uwarunkowaniami prowadzenia 
działalności w kraju gdzie ma toczyć się projekt. Nie mniej ważna będzie również 
kultura danego kraju, w wielu przypadkach bardzo różna od polskiej.

•	 Należy pamiętać, że realizacja projektów międzynarodowych może wymagać od 
wykonawcy ustanowienia w danym kraju odpowiedniej infrastruktury (biuro pro-
jektu). Ponadto konieczne będzie wyznaczenie w ramach własnej kadry personelu, 
który będzie odpowiedzialny za bieżące zarządzanie działaniami projektowymi – 
zdalnie z siedziby w Polsce bądź (okresowo) z biura projektu w danym kraju.

A.2. Przykład udanego przedsięwzięcia EPRD

Przykładem udanego przedsięwzięcia EPRD na arenie międzynarodowej, które przy-
czyniło się do zdobycia silnej pozycji jako zleceniobiorcy Komisji Europejskiej w Bośni 
i Hercegowinie (BiH), było wygranie w październiku 2009 r. projektu „Improving Active 
Labour Markets”. Realizacja projektu trwała 18 miesięcy, budżet wynosił 1,2 mln Euro, 
a celem ogólnym było zmniejszenie bezrobocia, poprawa zatrudnienia oraz wsparcie 
dla spójności społecznej w BiH poprzez wzmocnienie efektywności rynku pracy. Po-
zyskanie tego zlecenia było poprzedzone wizytami w BiH, które miały na celu m.in. 
poznanie specyfiki kraju oraz dogłębną diagnozę problemów, z jakimi boryka się admi-
nistracja publiczna zajmująca się sektorem rynku pracy. Pozwoliło to EPRD na zapro-
ponowanie w ofercie przetargowej ciekawych rozwiązań w kontekście doświadczeń 
Polski, jako nowego kraju członkowskiego UE. Realizacja przedsięwzięcia przewyższyła 
oczekiwania klienta, a projekt okazał się dużym sukcesem. Kluczowe było bardzo do-
bre zrozumienie skomplikowanych uwarunkowań polityczno-społecznych oraz wypra-
cowanie trwałej sieci współpracy z lokalnymi podmiotami.

Sukces projektu zaowocował kolejnymi zleceniami dla EPRD w BiH oraz ustanowie-
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niem stałego przedstawicielstwa w Sarajewie. Od tamtej pory EPRD zrealizowało i na-
dal realizuje kilka wieloletnich projektów w tym kraju, np. „Institutional and capacity 
building in the employment sector” (2,4 mln Euro, 2011-2013), „Strengthening capac-
ity in BiH for human resources development” (1,2 mln Euro, 2011-2013), „EU Support 
to the coordination and implementation of Bosnia and Herzegovina’s National Youth 
Policy” (0,6 mln Euro, 2012-2014), „Entrepreneurial learning in BiH education sys-
tems – phase II” (1 mln Euro, 2014-2016), „Support to social service providers and en-
hancement of the monitoring capacities” (1,7 mln Euro, 2015-2017), „Development 
of Qualifications Framework for Lifelong Learning” (1,5 mln Euro, 2016-2018), „Tech-
nical assistance in the field of animal by-products and animal waste management” 
(1,6 mln Euro, 2016-2018).

Trzeba również podkreślić jak ważne jest wsparcie dyplomatyczne rządu polskiego 
dla pozyskania zleceń na ryku międzynarodowym. Nie chodzi tutaj o pomaganie fir-
mom w organizacji spotkań w poszczególnych krajach, gdyż z tym z pewnością pora-
dzą sobie same, ale o bezpośredni kontakt placówek dyplomatycznych z zamawiają-
cymi w celu promowania polskich wykonawców. Tego typu działania są powszechne 
w krajach Europy Zachodniej i również w przypadku Polski są realizowane z coraz 
lepszym skutkiem, a mamy nadzieję, że będą jeszcze bardziej wzmocnione.

B. Grupa Lubawa S.A.

Grupa Lubawa to polski koncern produkcyjno-usługowy o zasięgu globalnym, dostar-
czający swoje produkty do ponad 40 krajów, którego osią działalności jest wytwarzanie, 
przetwórstwo i sprzedaż specjalistycznych systemów na każdym etapie procesu obrób-
ki od surowego materiału po zaawansowane technologiczne produkty, potwierdzone 
certyfikatami NATO, normami zarządzania jakością, systemami kontroli produkcji oraz 
obrotu specjalnego w tym ISO, AQAP. Ekspert w dziedzinie osłon balistycznych, kamize-
lek kuloodpornych, namiotów oraz specjalistycznych tkanin powlekanych. Specjalizuje 
się również w wytwarzaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego, bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W skład grupy wchodzi 18 spółek zlokalizowanych w Polsce. Lubawa jest 
partnerstwem o znaczeniu strategicznym. 

B.1. Kwestie kluczowe/czynniki sukcesu

LUBAWA S.A., już aktywna w systemie przetargów NZ, zwraca uwagę, by firmy zain-
teresowane współpracą z ONZ w pierwszej kolejności zapoznały się stroną: UNGM 
https://www.ungm.org/. 

Każdy dostawca pragnący zweryfikować, czy jego produkt lub usługa nabywana 
jest przez ONZ, powinien zajrzeć do raportów finansowych, publikowanych na stro-
nie UNGM, w którym agencje ONZ publikują dane na temat poczynionych zakupów 
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i usług oraz ich wartości. Pozwoli to na wstępną weryfikację czy specyfika produktów 
naszej firmy odpowiada potrzebą ONZ. 

Nazwy produktów publikowane są zgodnie z kodami przyjętymi przez wszystkie agen-
dy ONZ, określające nazwę danej usługi lub przedmiotu zakupu. Kod taki można ustalić 
w UNGM , poprzez wpisanie nazwy np. namioty. W przypadku gotowego raportu, przy 
każdej z pozycji znajduje się już określony kod. Strona ta, oferuje dostęp do dwóch pu-
blikacji ogólnych specyfikacji usług i produktów zamawianych przez agendy ONZ. Co 
pomoże nam dopasować nasze produkty do potrzeb danej organizacji. Strona UNGM 
zawiera również listę odnośników do poszczególnych organizacji. Każda z organizacji 
funkcjonujących w ramach struktur ONZ, prowadzi oddzielną działalność , jej potrzeby 
mogą się różnić w zależności od prowadzonych projektów. Odwiedzając stronę danej 
agencji, poza zapoznaniem się z jej profilem działalności, należy odwiedzić zakładkę 
lub odnośnik do „procurement” czyli zaopatrzenie. Jest to źródło informacji na te-
mat zakupów jakie prowadzi dana organizacja. Największe agencje, takie jak UNICEF, 
UNHCR, publikują swoje katalogi z zamawianymi produktami. Katalogi te są bezcen-
nym źródłem informacji danych technicznych oraz wymogów, jakie ma spełniać dany 
produkt, w przypadku UNICEF także cen jednostkowych. Ponadto, odwiedzając strony 
poszczególnych agencji, będziemy mogli zapoznać się z zasadami i procedurami obo-
wiązujących w danej agencji. Największe organizacje poza katalogami, udostępniają 
informację na temat umów ramowych podpisanych z dostawcami. Będziemy w stanie 
określić wartość kontraktu oraz obecnych dostawców.

B.2. Przykład udanego przedsięwzięcia Grupy Lubawa S.A.

W listopadzie 2013 r. UNHCR opublikowało informację o zbliżającym się przetargu 
na dostawy kluczowych produktów pomocy humanitarnej. Celem ogłoszenia było 
wyłonienie tzw. krótkiej listy dostawców kwalifikowanych do przetargu. Postępowanie 
przetargowe miało obejmować prace badawczo-rozwojowe nad produktami oraz 
w konsekwencji podpisanie umów ramowych z dostawcami. Umowy z wybranymi 
wykonawcami mają zostać podpisane na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia 
o rok. Przetarg jest postępowaniem wieloetapowym, rozłożonym w czasie. 

W lutym 2014 r. Lubawa S.A. zgłosiła swój udział do postępowania na dostawy 
namiotów typu Family Tent oraz Framed Tent. Zgłoszenie obejmowało przesłanie: 
danych finansowych, profilu firmy, dokumentów rejestracyjnych, zdolności 
produkcyjnych firmy ze szczególnych uwzględnieniem wykazu maszyn i ludzi, którzy 
będą w stanie wywiązać się ze zobowiązań przyszłego kontraktu, na podstawie, których 
miała zapaść decyzja o zaproszeniu firmy do udziału w postępowaniu. W listopadzie 
2014 r. firma otrzymała informacje, o zakwalifikowaniu na krótką listę dostawców 
i dopuszczeniu do udziału w przetargu. Firma z Polski jest jedną z nielicznych firm 
z Europy, które UNHCR zaprosił do współpracy przy tym postępowaniu. Jednym 
z kluczowych warunków uzyskania kontraktu, poza ceną, jest pozytywny wynik 
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certyfikacji w zakresie badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez ośrodki 
certyfikujące w Belgii oraz Francji, a także badania wizualne w Dubaju. W grudniu 
2014 r. przedstawiciele Lubawy S.A, zostali zaproszeni na spotkanie zakwalifikowanych 
dostawców z przedstawicielami UNHCR w siedzibie organizacji, w Budapeszcie. 
UNHCR odpowiadał na pytania oraz wyjaśniał wątpliwości wykonawców. Na spotkaniu 
byli obecni początkujący oraz firmy, które od lat dostarczają dobra dla wielu różnych 
agend ONZ. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wytworzenia 
produktów do pomocy humanitarnej oraz współpracy z UNHCR. Zapoczątkowało dialog, 
który toczył się już po spotkaniu, pomiędzy dostawcami w zakresie wykończenia tkanin 
oraz moskitier. Wymiana doświadczenia oraz uwag pomiędzy dostawcami odbywała 
się droga e-mailową, z kopią do UNHCR. Całość korespondencji została zebrana oraz 
udostępniona wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Ponadto 
na etapie przygotowania produktów do badań oraz przygotowania do składania 
oferty UNHCR wielokrotnie przesyłał zbiór pytań i odpowiedzi do specyfikacji. Prace 
badawczo rozwojowe nad produktami trwały przeszło rok. Lubawa, przy tworzeniu 
produktów, skorzystała ze swoich zasobów jakimi są spółki zależne, które dostarczyły 
tkaniny, moskitiery, stelaże, elementy plastikowe. Opracowaliśmy własną technologię 
wykończania tkanin oraz moskitier, które podczas testów w Belgii otrzymały najwyższy 
wynik spośród zgłoszonych. Elementy namiotu jeszcze przed wysłaniem ich do badań 
były sprawdzane i testowane we własnych laboratoriach. Produkt jest w 100% polskim 
wytworem, gdyż jego główne komponenty oraz cały proces produkcyjny powstaje na 
terytorium RP. W przeciągu całego postępowania UNHCR modyfikował wymagania 
techniczno-technologiczne oraz przesuwał terminy złożenia ofert. Dzięki wytężonej 
pracy zespołu Lubawy oraz pozostałych spółek z Grupy, udało się dopracować próbki 
namiotów, pierwszy etap certyfikacji zakończył się sukcesem. Namioty spełniły niemal 
wszystkie wymagania stawiane przez dokumentację techniczno-technologiczną. 
Próbki namiotów zostały również dostarczone do badań wizualnych w Dubaju.

Etap składania ofert rozpoczął się w grudniu 2015 r. Lubawa SA złożyła ofertę w tym 
postępowaniu.” 

IV. INSTYTUCJE KRAJOWE, WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ POLSKIE-
GO BIZNESU W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROJEK-
TÓW ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

A. Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Ekonomicznej 
(DWE)

Wspieranie interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą jest zada-
niem dla całej administracji, w tym jednym z głównych zadań dyplomacji. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych kładzie szczególny nacisk na budowanie synergii między 
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wspieraniem interesów gospodarczych, w tym na forum organizacji międzynarodo-
wych, a relacjami politycznymi, promocją polskiej kultury i współpracą rozwojową. 
Sprzyja to budowaniu wizerunku Polski jako stabilnego, nowoczesnego państwa oraz 
atrakcyjnego partnera handlowego i inwestycyjnego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Ekonomicznej (DWE), 
od kilku lat prowadzi aktywną politykę aktywizacji udziału polskiego biznesu w sys-
temie zamówień publicznych organizacji międzynarodowych. Proponuje szkolenia, 
konferencje, seminaria, konsultacje, debaty (w tym w ramach wizyt z komponentem 
gospodarczym) dla polskich przedsiębiorców pod kątem nabycia umiejętności skutecz-
nego aplikowania o realizację projektów w ramach przetargów publicznych. Najważ-
niejszym celem tych przedsięwzięć jest propagowanie wśród polskich przedsiębiorców 
praktycznej wiedzy na temat zasad udziału w procedurach przetargowych organizacji 
międzynarodowych, jak również zainteresowanie firm uczestnictwem w projektach re-
alizowanych przez te organizacje. 

Resort spraw zagranicznych realizuje powyższe zadanie we współpracy z innymi insty-
tucjami i agendami rządowymi oraz ze wsparciem placówek dyplomatycznych.26 Wy-
korzystuje w tym zakresie polskie członkostwo w organizacjach międzynarodowych, 
w tym zwłaszcza w: Światowej Organizacji Handlu (WTO), OECD, Międzynarodowym 
Komitecie Czerwonego Krzyża, instytucjach finansowych (m.in. w: Grupie Banku 
Światowego, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskim Banku Inwesty-
cyjnym), jak również zaangażowanie w prace gremiów systemu Narodów Zjednoczo-
nych o profilu gospodarczym, takich, jak np.: UNCTAD, UNOPS, UNDP, UNIDO. 

Pierwsze tego typu szkolenie dla firm – w formie warsztatów, w czasie których za-
poznawaliśmy przedsiębiorców z elektronicznym procesem rejestracji w systemie za-
mówień publicznych – miało miejsce w grudniu 2013 r. Wzięło w nim udział ponad 
50 przedsiębiorców. 

Od tego czasu (do grud-
nia ‘16), zrealizowaliśmy po-
nad 30 różnych wydarzeń 
z udziałem ekspertów orga-
nizacji międzynarodowych, 
w których wzięło udział blisko 
1500 przedsiębiorców. 

Z inicjatyw podejmowanych 
przez MSZ w 2016 r. na uwagę 
zasługuje organizacja semi-

26 Szczególnie intensywnie współpracujemy z takimi podmiotami, jak Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A.), 
Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich – przy realizacji szkoleń dla polskich przed-
siębiorców z zakresu systemu zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.
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narium nt. możliwości współpracy polskich firm z Europejskim Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju (EBRD) – w kwietniu 2016 r., w Warszawie; seminarium dla polskich przed-
siębiorców w UNDP – w lutym 2016 r., w Kopenhadze; seminarium nt. możliwości 
współpracy polskich firm z Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) – w mar-
cu 2016 r., w Waszyngtonie; seminarium pt. „Możliwości biznesowe dla polskich firm 
w związku z projektami realizowanymi przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża” – w lipcu 2016 r., w Warszawie; seminarium z udziałem ekspertów agend 
NZ (UNOPS, UNDP), pt.: „System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsię-
biorców” – w listopadzie 2016 r., w Warszawie i Łodzi, jak również aktywny udział 
przedstawicieli MSZ w debatach: VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego – 
w maju 2016 r., w Katowicach; w czerwcu 2016 r., w Sopocie, pt.: „Dlaczego polscy 
przedsiębiorcy nie realizują międzynarodowych zamówień publicznych?”, w ramach 
Europejskiego Kongresu Finansowego, czy w czerwcu 2016 r., w Warszawie, nt. „Prze-
glądu instrumentów wsparcia eksportu na globalnym rynku zamówień publicznych”. 

Uwzględniając specyfikę działań wybranych organizacji międzynarodowych, które swo-
je projekty i zamówienia realizują za pośrednictwem biur regionalnych – niemal każ-
dorazowo przy organizacji wizyt polskich przedsiębiorców (na marginesie oficjalnych 
i roboczych wizyt członów kierownictwa MSZ), odbywają się spotkania i konsultacje 
z przedstawicielami instytucji, działających lokalnie lub regionalnie. Takie spotkania 
miały miejsce m.in. w Czarnogórze, Turcji, Mołdawii, Serbii, Chorwacji, Nigerii, Etiopii, 
Senegalu, Ghanie, Maroko czy na Białorusi i Ukrainie. 

Od kilku lat realizujemy tak-
że wizyty polskich firm do 
siedzib organizacji między-
narodowych, w ramach któ-
rych odbywają się spotkania 
z ekspertami z komórek od-
powiedzialnych za system 
zamówień publicznych i pro-
jektów z obszaru  współpracy 
rozwojowej, w których uczest-
niczyć mogą przedsiębiorcy. 
Takie spotkana miały miejsce: 
w Wiedniu – UNIDO, Brukseli 
– KE, Rzymie – FAO, Kopenha-
dze – UNOPS; Waszyngtonie – 
IFC. W lipcu 2016 r. MSZ zorganizowało spotkania z ekspertami UNIDO, UNDP, Banku 
Światowego, Komisji Europejskiej w biurach organizacji międzynarodowych w Kenii 
i Tanzanii.

Przykładowo w marcu 2016 r., w Senegalu, przedstawiciele polskich firm spotkali się 
z ekspertami z: UNIDO, UNESCO, WFP i FAO, podczas których omawiając projekty 
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realizowane przez te organizacje w tym kraju oraz państwach ościennych. Dyskuto-
wano o możliwościach wykorzystania polskiego doświadczenia transformacyjnego 
przez stronę senegalską. Omawiano możliwości zaangażowania sektora prywatnego 
oraz środowiska akademickiego w realizację celów poszczególnych organizacji. De-
bata w siedzibie Delegatury UE w Dakarze posłużyła zapoznaniu się z podstawowy-
mi obszarami aktywności UE w Senegalu, w szczególności w odniesieniu do współ-
pracy rozwojowej, realizowanej przez UE w regionie. 

O rosnącym zainteresowaniu ze strony polskich przedsiębiorstw udziałem w projek-
tach realizowanych przez organizacje międzynarodowe świadczy coraz większa liczba 
uczestników szkoleń organizowanych przez MSZ.

Bieżące informacje dotyczące działań MSZ w kontekście dyplomacji ekonomicz-
nej dostępne są na portalu MSZ, pod adresem:

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_
ekonomiczna

 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Departament Współpracy Ekonomicznej 
Adres: Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580; Warszawa, Polska 
Tel.: +48 22 523 8196
Fax: +48 22 523 9149
MSZ RP: Twitter
www.msz.gov.pl 
www.poland.gov.pl 
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/

A.1. Aktywizacja polskiego sektora prywatnego w projekty pomocy rozwojowej 

W ramach współpracy wielostronnej Polska wpłaca roczne składki i wpłaty dobrowolne, 
wspierając działania rozwojowe wybranych organizacji i współfinansując tym samym 
projekty oraz programy w zakresie redukcji ubóstwa, transformacji systemowej, pro-
mocji praw człowieka i demokracji, czy dostępu do edukacji.

MSZ aktywizuje swoje działania w zakresie zwiększenia zaangażowania polskich 
przedsiębiorstw w projekty realizowane zwłaszcza w ramach programu Polskiej Po-
mocy Rozwojowej. 

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ, prowadzi działania na rzecz roz-
woju przedsiębiorczości w krajach rozwijających się.27 

Tworzone przez prywatnych przedsiębiorców miejsca pracy, nowe inwestycje, wpro-
wadzane innowacje przekładają się na rozwój technologiczny i zwiększenie dochodów  

27 Dodatkowe informacje ws. dostępne są pod adresem: www.polskapomoc.gov.pl
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kraju rozwijającego się, co w efekcie bezpośrednio przyczynia się do redukcji ubó-
stwa. Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020 (WPWR 2016-
2020),28 obejmujący całość polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Develop-
ment Assisatnce, ODA), wskazuje na potencjalne obszary geograficzne oraz tematy 
wsparcia. Priorytetowym wsparciem objęte jest 10 krajów. 4 państwa Partnerstwa 
Wschodniego – PW (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz 6 państw Afryki, Azji 
i Bliskiego Wschodu (Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania). Wspiera-
jąc państwa PW Polska dzieli się swoim doświadczeniem transformacyjnym i wspiera 
aspiracje pro-europejskie tych państw. Projekty są realizowane we wskazanych dla 
danego kraju priorytetach tematycznych, zdefiniowanych wraz z rezultatami działań 
(WPWR 2016-2020), jak i w corocznie na jego podstawie ogłaszanych Planach Współ-
pracy Rozwojowej (PWR).  

Wsparcie sektora prywatnego kierowane jest głównie na aktywizację zawodową pra-
cowników, promowanie przedsiębiorczości oraz poprawę produktywności i konkuren-
cyjności podmiotów w sektorach o największym potencjale wzrostu. Udział polskich 
przedsiębiorstw w międzynarodowej współpracy rozwojowej, m.in. zaangażowanie 
w realizację społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), stanowi wkład w polskie 
działania na rzecz rozwoju. 

W oparciu o  PWR, polscy przedsiębiorcy mogą włączać się w realizację projektów realizo-
wanych w ramach Systemu Małych Grantów (SMG) za pośrednictwem placówek dyplo-
matycznych, które  uprawnione są do realizacji projektów w krajach swojej akredytacji.

Listy uprawnionych placówek wraz z podziałem środków zamieszczane są w Pla-
nie Współpracy Rozwojowej dostępnym na portalu MSZ, pod adresem: 

https://www.polskapomoc.gov.pl/Dokumenty,i,publikacje,83.html

W krajach rozwijających się, nie wskazane w WPWR 2016-2020, SMG wspiera projekty, 
które powinny realizować takie priorytety, jak: kapitał ludzki, przedsiębiorczość i sektor 
prywatny, zrównoważone rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska. 
W przypadku udzielania pomocy humanitarnej projekty w ramach SMG mogą być re-
alizowane niezależnie od priorytetów geograficznych określonych przez WPWR 2016-
2020, w ramach obszarów: zdrowie i żywienie, schronienie, edukacja i opieka społeczna, 
sektor wody, sanitariatów i higieny (WASH), wczesna odbudowa po wystąpieniu kata-
strof (early recovery), łączenie pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD). 

Inne kraje, nie wskazane w WPWR, a znajdujące się na liście krajów biorców Komitetu 
Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee – DAC),29 otrzymują 
pomoc za pośrednictwem m.in. polskich placówek zagranicznych, Fundacji Solidarno-
ści Międzynarodowej lub poprzez wpłaty do międzynarodowych organizacji, agend wy-

28 https://www.polskapomoc.gov.pl/Wieloletni,program,wspolpracy,rozwojowej,na,lata,2016-
2020,przyjety,przez,Rade,Ministrow,2353.html
29 http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
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specjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych oraz na rzecz międzynarodowych 
funduszy celowych. 

Wpłaty dokonywane na współpracę wielostronną w Unii Europejskiej, czy za pośred-
nictwem instytucji systemu Narodów Zjednoczonych, oraz innych organizacji wielo-
stronnych, jak np.: OBWE, banki rozwoju, czy OECD przekazywane są co roku przez 
Polskę na rzecz krajów rozwijających się. Współpraca wielostronna prowadzona jest 
przez organy administracji rządowej i instytucje administracji centralnej (MSZ, MF, 
MŚ, MR, MPiPS, MZ, MRiRW, MA, MC, MKiDN, NBP). 

B. Ministerstwo Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) – Kredyty Rządowe 

Do zwiększenia świadczonej przez Polskę pomocy rozwojowej przyczyniają się kredyty 
rządowe. Udzielanie polskich rządowych kredytów eksportowych leży w kompeten-
cjach Ministerstwa Finansów. 

Kredyty rządowe przeznaczone są na finansowanie dostaw z Polski do wybranych kra-
jów rozwijających się, wskazanych na liście publikowanej przez OECD. Kredyty mogą 
być udzielane na warunkach komercyjnych lub na zasadach preferencyjnych, jako tzw. 
pomoc wiązana (tied aid). Mają one niższe od rynkowych oprocentowanie, dłuższy 
okres karencji oraz termin spłaty, zapewniając min. 35% poziom dotowania. 

W ramach tzw. pomocy wiązanej, realizowane są projekty z zakresu: ochrony środo-
wiska, zdrowia, modernizacji, poprawy bezpieczeństwa pracy, warunków bytowych 
ludności, rozwoju obszarów wiejskich czy edukacji.

Umowy dotyczące kredytów udzielane są na podstawie ustawy o umowach między-
narodowych. 

Po otrzymaniu oficjalnego wystąpienia strony rządowej potencjalnego kredytobiorcy 
skierowanego do rządu RP  dokonywana jest analiza transakcji (ryzyka i finansów). 
Decyzja udzielenia kredytu rządowego poprzedzona jest uzgodnieniami międzyresor-
towymi przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju i Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych. Kontrakty eksportowe muszą być zaakceptowane 
przez właściwe władze obu stron. Kontrakty po stronie polskiej zawierane są przez 
firmy z siedzibą na terytorium RP. 

Polskie przedsiębiorstwa, zainteresowane finansowaniem kontraktów eksportowych 
w oparciu o kredyty rządowe muszą spełniać szereg dodatkowych kryteriów, które 
wskazano na stronach Ministerstwa Finansów, pod adresem: 

http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-rzadowe/informacje-
-podstawowe 

Finansowanie kontraktów eksportowych odbywa się  za pośrednictwem Banku Go-
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spodarstwa Krajowego (upoważnionego do obsługi międzyrządowych umów kredyto-
wych) bezpośrednio na rzecz polskich eksporterów. 

Informacje dla przedsiębiorców na temat bieżących działań w zakresie kredytów rzą-
dowych dostępne są pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-rzadowe/informacje-
-dla-przedsiebiorcow 

C. Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamó-
wienia Publiczne (MZP) – PARP

PARP od 2015 r., prowadzi Punkt Informacyjny – Międzynarodowe Zamówienia Pu-
bliczne (MZP), oferujący informacje i obsługę polskich przedsiębiorstw, uczestniczą-
cych w systemie zamówień publicznych organizacji międzynarodowych. 

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP)  jest projektem 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (realizowanym we współpracy z Mini-
sterstwem Rozwoju i Ministerstwem Spraw Zagranicznych) prowadzonym w ramach 
działań PARP na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Patronat nad działalnością 
Punktu objął Urząd Zamówień Publicznych.

Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek globalnych zamó-
wień publicznych, w tym realizowanych przez organy Unii Europejskiej, agencje syste-
mu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Grupę Banku Światowego, banki rozwoju, 
jak również przetargów prowadzonych przez administracje publiczne innych krajów 
– zarówno w UE, jak i poza nią.

Działania Punktu MZP – PARP obejmują:

INFORMACJA

•	 udzielanie informacji o międzynarodowych i zagranicznych zamówieniach publicz-
nych

•	 szkolenia, konferencje tematyczne
•	 działalność wydawnicza

DORADZTWO

•	 praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
•	 wsparcie w procedurach przetargowych
•	 porady ekspertów
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NETWORKING

•	 pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych 
wydarzeń

•	 kojarzenie partnerów biznesowych
•	 organizacja misji gospodarczych

Informacje dot. działalności PARP MZP  dostępne są pod adresem: http://mzp.parp.gov.pl
Tel.: 22 432 71 02 
Adres e-mail: mzp@parp.gov.pl

D. Związek Banków Polskich 

W październiku 2015 r. Związek Banków Polskich (ZBP) ustanowił Krajowy Punkt Kon-
taktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. 

Informacje dot. działalności ZBP  dostępne są pod adresem:

http://www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt.php
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V. DANE DOT. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH30

10 państw o największym udziale w przetargach ONZ w 2015 r. [w mln USD]

Państwo Dobra Usługi Łącznie %

Łącznie 8 620,06 8 955,24 17 575,30 100%

1 Stany Zjednoczone 810,64 836,48 1 647,12 9,37%

2 Indie 1 119,74 157,28 1 277,03 7,27%

3 Zjednoczone Emiraty Arabskie 712,23 92,91 805,14 4,58%

4 Szwajcaria 133,09 610,18 743,27 4,23%

5 Belgia 641,10 67,14 708,23 4,03%

6 Afganistan 47,82 580,21 628,03 3,57%

7 Dania 232,69 333,06 565,75 3,22%

8 Francja 421,26 123,12 544,38 3,10%

9 Wielka Brytania 167,23 346,75 513,98 2,92%

10 Kenia 139,36 305,96 445,32 2,53%

Łącznie TOP 10 4 117,47 3 300,23 7 447,69 43,21%

Źródło: Raport dot. Zamówień  Publicznych NZ z 2015 r. (2015 Annual Statistical Report on 
United Nations Procurement)

System Narodów Zjednoczonych w 2015 r. realizował zamówienia przez 224 krajów 
i terytoriów, z których 124 dostarczyły dobra i usługi na ponad 10 milionów USD.  
Same 10 największych krajów dostawców w systemie zamówień NZ w 2015 reprezen-
tuje 44,8% wszystkich dostaw dla systemu NZ. 
Udział w przetargach ONZ wybranych państw Europy Środkowej w 2015 r. [w mln USD]

Miejsce Państwo Dobra Usługi Łącznie %

18 Niemcy 150,4 90,2 240,5 1,37%

106 Czechy 13,8 1,9 15,7 0,09%

116 Rumunia 6,1 5,7 11,8 0,07%

119 Węgry 2,7 8,2 10,9 0,06%

122 Finlandia 6,6 3,3 10 0,06%

160 Słowacja 1,5 1,6 3,1 0,02%

165 Słowenia 0,4 2 2,4 0,01%

167 Polska 0,7 1,4 2,2 0,01%

171 Litwa 0,1 1,4 1,5 0,01%

Źródło: Raport dot. Zamówień  Publicznych NZ z 2015 r. (2015 Annual Statistical Report on 
United Nations Procurement)

30 Dane z Raportu dot. Zamówień publicznych NZ (2015 Annual Statistical Report on United 
Nations Procurement https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/StatisticalReport)
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Pozycja Polski w 2015 r. (167 miejsce wśród największych dostawców, 33 wśród kra-
jów rozwiniętych), na tle innych unijnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, jest 
wyraźnie niska. Większą wartość dostaw dóbr i usług odnotowały m.in. Słowenia 
(2,4 mln USD), Słowacja (3,1 mln USD), Finlandia (10 mln USD), Węgry (10,9 mln USD), 
Rumunia (11,8 mln USD) i Czechy (15,7 mln USD).
Warto�ć zamówień zrealizowanych przez firmy polskie w latach 2009�2015 [w mln USD]

Źródło: Raporty dot. Zamówień Publicznych NZ z 2015 r. (2015 Annual Statistical Report on 
United Nations Procurement)

Najwięksi odbiorcy zamówień publicznych� zrealizowanych przez polskie firmy 
w latach 2014�2015 [w mln USD]

Źródło: Raporty dot. Zamówień Publicznych NZ z lat 2014-2015 (2014 i 2015 Annual Statistical 
Report on United Nations Procurement)
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Warto�ć zamówień w głównych organizacjach/agencjach Narodów Zjednoczonych� 
w których uczestniczyły firmy z Polski w latach 2014�2015 [w mln USD]

Organizacja/agencja ONZ 2015 2014 Zmian r/r

UNDP 0,76 0,56 +36%

WHO 0,38 0,23 +65%

WFP 0,32 – –

UNICEF 0,27 0,22 +22%

IAEA 0,11 0,22 -50%

UNIDO 0,09 0,01 +800%

UNHCR 0,09 0,05 +80%

UNPD 0,07 0,44 -85%

Źródło: Raporty dot. Zamówień Publicznych NZ z lat 2014-2015 (Annual Statistical Report 
on United Nations Procurement 2014/2015 r.).
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