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Dotyczy: Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Wytyczne Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach SPPW, do których nie 
ma zastosowania ustawa z 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych. 

  

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż Minister Rozwoju Regionalnego wydał Wytyczne w zakresie 
udzielania zamówień publicznych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, 
do których nie ma zastosowania ustawa z 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (w 
załączeniu). W związku z tym przestają mieć zastosowanie przekazane Państwu pocztą 
elektroniczną w dniu 6 marca 2013r. Dobre praktyki w zakresie przygotowywania 

dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków w ramach SPPW przez instytucje, które nie są 

zobowiązane do stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” oraz dokumentowania 

zamówień poniżej 14.000 EUR przez wszystkie podmioty nieposiadające wewnętrznych 

regulaminów zamówień publicznych. 

 

Należy podkreślić, iż Wytyczne Ministra RR prezentują jeszcze bardziej elastyczne podejście do 
udzielania i dokumentowania zamówień publicznych niż te proponowane we wspomnianych 
Dobrych praktykach, co powinno usprawnić proces wdrażania projektów w ramach SPPW.  

 
Z poważaniem,  
Dokument podpisany bezpiecznym  
podpisem elektronicznym1 

Anna Siejda 
Dyrektor WWPE 

 

                                                           
1 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 
Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub 
elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty 
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu. 
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