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Progi	unijne

Progi	unijne	to dolne wartości zamówienia,
od których obowiązują przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, dalej –
„ustawa PZP”), w pełnej procedurze
implementującej postanowienia dyrektyw unijnych
dotyczących zamówień publicznych.

W przypadku, gdy szacunkowa wartość
zamówienia ustalona zostanie na kwotę równą
albo przekraczającą próg unijny (znajdujący
zastosowanie ze względu na specyfikę zamówienia
oraz zamawiającego), zamawiający zobligowany
będzie do przeprowadzenia postępowanie o
udzielenie zamówienia w trybie właściwym dla
zamówień  o wartości równej lub przekraczającej
progi unijne (np. w trybie przetargu
nieograniczonego).

Progi unijne określone są:
• dla	zamówień	klasycznych		→	w Dyrektywie

PE i Rady 2014/24/UE
• dla	zamówień	sektorowych	→	w Dyrektywie

PE i Rady 2014/25/UE
• dla	zamówień	w	dziedzinach	obronności	
i	bezpieczeństwa	→	w Dyrektywie PE i Rady
2009/81/WE.

Wysokość progów unijnych aktualizowana jest co
dwa lata w aktach wykonawczych publikowanych
przez Komisję Europejską. Komisja Europejska w
dniu 10 listopada 2021 r. wydała trzy
rozporządzenia aktualizujące dotychczas
obowiązującą wysokość progów, co oznacza, że
wraz	z	dniem	1	stycznia	2022	r.	ulegnie	zmianie	
wysokość	progów	unijnych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 3  ust. 3
ustawy PZP Informacja o aktualnych progach
unijnych są ogłaszane w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski", oraz zamieszczane na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych,
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Nowe	progi	unijne	zostały	określone	
przez	następujące	akty	prawne:

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2021/1950 z dnia 10 listopada 2021 r.

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r.

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)
2021/1953 z dnia 10 listopada 2021 r.

Progi	unijne	od	dnia	1	stycznia	2022	r.
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Od	dnia	1	stycznia	
2022	r.	wzrasta	
wysokość	progów	
unijnych

W tabeli poniżej porównana została wysokość aktualnie jeszcze
obowiązujących progów unijnych oraz wysokość progów unijnych, które
obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przedmiot	
zamówienia

Wysokość	progów		
do	31.12.2021	r.

Wysokość	progów	
UE	od	01.01.2022	r.

roboty budowlane 5 350 000 EUR 5 382 000 EUR
139 000 EUR 140 000 EUR
214 000 EUR 215 000 EUR

roboty budowlane 5 350 000 EUR 5 382 000 EUR
dostawy, usługi 428 000 EUR 431 000 EUR

roboty budowlane 5 350 000 EUR 5 382 000 EUR
dostawy, usługi 428 000 EUR 431 000 EUR

zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa

zamówienia sektorowe

zamówienia klasycznedostawy, usługi
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