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K onferencja została objęta ho-
norowym patronatem prezesa 
Urzędu Zamówień Publicz-

nych Jacka Sadowego, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Środowiska Stanisława 
Gawłowskiego oraz Ministerstwo Infra-
struktury. Na spotkanie przybył ponad-
to podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury Andrzej Panasiuk. Licz-
nie reprezentowane było środowisko 
inwestorów w tym beneficjentów fun-
duszy pomocowych, a także firm kon-
sultingowych (jak Tebodin SAP-Projekt  
Sp. z o.o., MGGP SA, Hermann Kir-
chner Polska Sp. z o.o. WS Atkins-Polska  
Sp. z o.o. i inni.) i wykonawczych. 
Obecni byli też ubezpieczyciele (PZU) 
i przedstawiciele licznych kancelarii 
prawnych oraz, co nie mniej istotne, 
przedstawiciele administracji, a w szcze-
gólności Ministerstwa Infrastruktury, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 
Finansów oraz NFOŚ. 
Głównym celem i przedmiotem konfe-
rencji była wymiana doświadczeń wśród 
przedstawicieli krajów „nowej Unii” do-
tyczących barier i sposobów ich prze-

łamywania w wykorzystaniu funduszy 
pomocowych. Naturalną koleją rzeczy 
ciężar dyskusji skierowany był na funk-
cjonowanie prawa zamówień publicz-
nych w poszczególnych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
Spotkanie otworzył prezes UZP Jacek 
Sadowy, poświęcając swoje wystąpienie 
wprowadzonej w życie 24 października 
2008 r. nowelizacji prawa zamówień 
publicznych, której celem jest przede 
wszystkim uproszczenie i skrócenie po-
stępowania przetargowego oraz ogra-
niczenie procedur odwoławczych, co 
powinno mieć istotny wpływ na okres 
realizacji inwestycji. Prezes zapowie-
dział kolejny etap prac nad poprawka-
mi do ustawy, mającymi na celu dalsze 
usprawnienie funkcjonowania prawa. 
Zebrani zostali zaproszeni do wzięcia 
udziału w tych pracach.
Następny mówca Enrico Vink, dyrektor 
zarządzający FIDIC przedstawił założe-
nia tej funkcjonującej od 1913 r. global-
nej organizacji inżynierskiej z jej, wpi-
sującą się w problematykę konferencji, 
misją, mającą na celu przede wszystkim 
stworzenie uniwersalnych zasad „best 

practice” – najlepszych rozwiązań, któ-
rych zadaniem jest racjonalizacja i mak-
symalne zwiększenie efektywności w in-
westycjach budowlanych realizowanych 
zarówno przez prywatnych inwestorów, 
jak też, a może przede wszystkim, 
ze środków publicznych. Innym nie 
mniej istotnym celem FIDIC jest walka 
z korupcją – zadanie szczególne ważne 
w przypadku wykorzystania publicz-
nych środków pomocowych.
Kolejny prelegent dr Pnos Panagopou-
los, prezydent EFCA (Europejskiej Fe-
deracji Stowarzyszeń Konsultingowych), 
mówił o wskazówkach wypracowanych 
przez federację dotyczących realiza-
cji dyrektywy Komisji Europejskiej nr 
2004/18 na gruncie legislacji poszcze-
gólnych państw Unii.
W dalszej kolejności wypowiadali się 
mówcy reprezentujący poszczególne 
kraje: Krzysztof Woźnicki – prezes SIDiR 
porównał obecnie otrzymywaną pomoc 
unijną do planu Marshala, odrzuconego 
przez Polskę, i zwrócił uwagę zebranych 
na to, jak wiele, mimo trudnych warun-
ków legislacyjnych, w tym niestabilności 
prawa i problemów rynkowych (brak 
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23–24 października 2008 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się, 
zorganizowana przez SIDiR wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Beneficjentów 
Funduszy Pomocowych, międzynarodowa konferencja pt. „Praktyczne aspekty 
wdrażania projektów infrastrukturalnych finansowanych z funduszy unijnych 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. 
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odpowiednich zasobów kadrowych, 
wahania koniunktury etc.) udało się 
zrobić. Nie oznacza to jednakże zanie-
chania działań na rzecz usprawnienia 
istniejących regulacji prawnych. Celem 
działań winna być racjonalizacja całego 
procesu realizacji inwestycji i położenie 
szczególnego nacisku na jakość: „nie 
stać nas na marnowanie środków i niską 
jakość” – stwierdził.
Wiceprezes SIDiR Zbigniew J. Boczek 
skoncentrował się na istniejących ba-
rierach prawnych, których literalne 
i sztywne zastosowanie może często 
prowadzić do patowej sytuacji i wza-
jemnej blokady działania stron kontrak-
tu (formalistyczne często zasady prawa 
zamówień publicznych i z drugiej strony 
warunki kontraktowe FIDIC jako forma 
umowy pomiędzy stronami). Prezes Bo-
czek podkreślił jednak prymat prawa 
państwowego nad kontraktem w po-
dobnych sytuacjach.

W pierwszym dniu konferencji swoje 
wystąpienia mieli jeszcze Martin Žustik, 
który przedstawił system „certyfikowa-
nych dostawców” funkcjonujący w Cze-
chach, którego celem jest uproszczenie 
procedur przetargowych i zapewnienie 
zarazem wyboru „według jakości” oraz 
Florin Niculescu, przedstawiciel Ru-
munii (i zarazem członek SIDiR), który 
mówił o problemach i rozwiązaniach 
rumuńskich, a w tym o włączeniu w sy-
stem legislacyjny warunków kontrakto-
wych FIDIC jako elementu obowiązują-
cego prawa.
Dzień zakończył się uroczystą kolacją, 
podczas której, w mniej formalnej sce-
nerii, kontynuowano rozpoczęte rano 
dyskusje.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się 
wystąpieniem Józsefa Éhna przypomina-
jącego tragiczne wydarzenia rewolucji na 
Węgrzech w 1956 roku, których roczni-
ca przypada właśnie 23 października.

Część merytoryczna konferencji otwar-
ta została referatem Jacka J. Rybińskiego 
poświęconym prezentacji Stowarzyszenia 
Beneficjentów Funduszy Pomocowych, 
jego zadań i osiągnięć oraz znaczenia dla 
wykorzystania środków pomocowych.
Kolejni mówcy (József Éhn z Węgier, 
Stanisław Majewski z Litwy, Lembit Talli 
z Estonii i Vekoslav Korošec ze Słowenii) 
przedstawili stopień zaawansowania, 
problemy i perspektywy wykorzystania 
funduszy unijnych w ich krajach.
Jak się okazuje, wszystkie państwa re-
gionu zmagają się z podobnymi proble-
mami: niedostatkami uregulowań praw-
nych, brakami rynku, deficytem w pełni 
wykwalifikowanych kadr, koniecznością 
zwalczania korupcji, brakiem wyob-
raźni urzędników. Pierwszym jednak 
krokiem do przełamania tych trudności 
jest uświadomienie ich sobie, wymiana 
doświadczeń i dyskusja nad sposobami 
ich pokonania.  n
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