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Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”, która powstała w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”.
Podręcznik przeznaczony jest dla zamawiających, w szczególności do sektora finansów publicznych jednostek administracji rządowej i samorządowej. Zamówienia publiczne
z wykorzystaniem aspektów społecznych są jednym z narzędzi zlecania zadań publicznych
w formie zakupu usług, robót budowlanych bądź dostaw. Stosowanie społecznych zamówień publicznych pozwala zamawiającemu wykorzystać dostępne rozwiązania w celu
osiągnięcia dodatkowych korzyści społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
		 Przedsiębiorstwa społeczne są grupą, która szczególnie powinna być brana pod uwagę przez Zamawiających przy stosowaniu społecznych zamówień publicznych, ponieważ
spełniają warunki dotyczące aspektów społecznych, a jednocześnie świadczą usługi, które
mogą być przedmiotem zamówień. Mam nadzieje że podręcznik stanie się źródłem wiedzy, oraz inspiracją do stosowania dostępnych rozwiązań w Państwa jednostkach. Poza
częścią informacyjną, prezentujemy w nim dobre praktyki podkarpackich jednostek samorządu w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
		 Mam nadzieję, że treści zawarte w podręczniku będą interesujące i staną się motywacją do budowania sprzyjających warunków włączających podmioty ekonomii społecznej w realizację zamówień publicznych w Państwa jednostkach.
		 Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do współtworzenia z nami tej publikacji.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie

5

1		 Wprowadzenie
		 Od blisko 12 lat w Polsce upowszechniane są społeczne zamówienia publiczne, w ramach których zamawiający mogą stosować rozwiązania pozwalające osiągać dodatkowe korzyści społeczne przy udzielaniu
zamówień publicznych. Te korzyści to przede wszystkim integracja społeczna i zawodowa oraz zatrudnienie
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezpieczeństwo socjalne pracowników czy też dostosowanie
przestrzeni i usług publicznych do potrzeb ich użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnością.
		Wśród rozwiązań pozwalających osiągać korzyści społeczne są również takie, z których mogą korzystać
podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tym rozwiązaniom organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne
czy spółki non-profit mają większe szanse na realizację zamówień publicznych. Dlatego m.in. społeczne
zamówienia publiczne w Polsce są traktowane jako jeden z instrumentów służących rozwojowi ekonomii
społecznej. Upowszechnianie stosowania aspektów społecznych z myślą o podmiotach ekonomii społecznej zostało uwzględnione w strategiach i programach na poziomie rządowym, regionalnym a także lokalnym. W ich realizacji rząd oraz samorządy regionalne korzystają m.in. ze wsparcia Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów
operacyjnych.
		 Województwo podkarpackie uwzględniło upowszechnianie społecznych zamówień publicznych w Podkarpackim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. Koordynacją działań związanych ze wsparciem rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie. W ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie
podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 20142020. Ośrodek podejmuje szereg działań wspierających rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Są wśród
nich m.in. szkolenia oraz usługi doradcze z zakresu społecznych zamówień publicznych skierowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Spo6

łecznej w Rzeszowie współpracuje w tym zakresie z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podkarpackiego, które wspierają samorządy lokalne i podmioty ekonomii społecznej m.in. w zakresie
praktycznego stosowania społecznych zamówień publicznych.
		 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (ROPS) monitoruje również stosowanie aspektów
społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Wyniki monitoringu wskazują, że społeczne zamówienia publiczne wykorzystywane są
na Podkarpaciu wciąż w ograniczonym zakresie. Z tego powodu ROPS zlecił przygotowanie niniejszej publikacji, która przybliża zamawiającym tematykę społecznych zamówień publicznych i zachęca do ich stosowania. Drugą przesłanką do powstania publikacji było zaprezentowanie rozwiązań, które znajdują się w obowiązującym od niedawna, bo od początku 2021 roku, nowym Prawie zamówień publicznych.
		 Publikacja została przygotowana przez Tomasza Schimanka, eksperta ds. społecznych zamówień publicznych. Skierowana jest przede wszystkim do zamawiających, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą z niej korzystać również podmioty ekonomii społecznej, inni potencjalni wykonawcy zamówień
publicznych oraz przedstawiciele służb kontrolujących zamówienia publiczne samorządów terytorialnych.
		 W publikacji znajdują się wyjaśnienia podstawowych pojęć związanych ze społecznymi zamówieniami
publicznymi, opisana została krótko ich istota, geneza, podstawy prawne oraz dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu społecznych zamówień publicznych w Polsce. Istotną częścią publikacji jest opis
poszczególnych, przewidzianych prawem rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy
udzielaniu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, z których mogą korzystać
podmioty ekonomii społecznej. Opis każdego rozwiązania zawiera informacje o podstawie prawnej, jego
istocie, warunkach stosowania, korzyściach społecznych, które pozwala osiągać oraz podmiotach, których
omawiane rozwiązanie dotyczy.
		 W publikacji znajdują się również informacje o instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień
publicznych, które ułatwiają stosowanie aspektów społecznych, a także przykłady stosowania aspektów
społecznych w konkretnych postępowaniach, dotyczące zamówień realizowanych w większości przez podmioty ekonomii społecznej. Bardziej szczegółowo opisanych zostało kilka przykładów zastosowania aspektów społecznych przez zamawiających z województwa podkarpackiego.
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		 Na podstawie praktycznych doświadczeń przedstawione zostały także korzyści, które przynosi stosowanie społecznych zamówień publicznych. Publikacja opisuje zarówno korzyści dla mieszkańców, jak i dla
zamawiających, oraz dla podmiotów ekonomii społecznej. Na końcu publikacji znajduje się lista użytecznych
źródeł informacji dotyczących społecznych zamówień publicznych.
		W publikacji znajdują się informacje dotyczące konkretnych opracowań, analiz, opinii, które mogą
być przydatne w lepszym zrozumieniu omawianych zagadnień. Aby ułatwić korzystanie z tych materiałów,
znajdują się przy nich linki, pod którymi można je znaleźć. Przy znajdujących się w publikacji przykładach
postępowań, w których zastosowano aspekty społeczne, także umieszczone zostały linki do dokumentacji
tych postępowań, aby czytelnicy mogli sprawdzić, w jaki sposób zamawiający zapisali poszczególne rozwiązania w ogłoszeniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapytaniu ofertowym czy też wzorze umowy
z wykonawcą. Z uwagi na to, że linki z czasem mogą stać się nieaktywne zaleca się ściągnięcie dostępnej
pod nimi dokumentacji postępowań.
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2			Społeczne zamówienia publiczne
		W latach 80 XX wieku zamawiający, w niektórych krajach członkowskich dzisiejszej Unii Europejskiej,
zaczęli wprowadzać w udzielanych przez siebie zamówieniach publicznych rozwiązania, które pozwalały
osiągać dodatkowe korzyści społeczne, np. w postaci zatrudnienia przez wykonawców osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Komisja Europejska dostrzegając potencjał takich rozwiązań zaczęła zachęcać zamawiających do ich szerszego wykorzystywania m.in. jako instrumentu zwiększającego skuteczność działań
służących integracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych społecznie. W 2004 roku Unia Europejska zdecydowała się włączyć rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne do dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, z którymi musi być zgodne prawo każdego kraju członkowskiego. W 2014 roku
przyjęte zostały nowe dyrektywy, które poszerzyły zakres możliwych rozwiązań pozwalających uwzględniać
aspekty społeczne.
		Podejście, w ramach którego zamawiający stosują rozwiązania służące osiąganiu dodatkowych korzyści
społecznych, określane jest jako społeczne zamówienia publiczne. Zamawiający mogą korzystać w tym zakresie z czterech tak zwanych klauzul społecznych oraz innych rozwiązań uwzględniających aspekty społeczne. Przy czym obecnie dość powszechnie wszystkie rozwiązania uwzględniające aspekty społeczne nazywane
są klauzulami społecznymi. Spektrum korzyści, którym mogą służyć społeczne zamówienia publiczne jest szerokie: zatrudnienie, równość szans, godna praca, sprawiedliwy handel czy włączenie społeczne. W grę wchodzą oczywiście takie korzyści społeczne, które można osiągnąć poprzez realizację zamówień publicznych.
		Obok aspektów społecznych zamawiający mogą również wykorzystywać aspekty środowiskowe, czyli
rozwiązania pozwalające osiągać korzyści dla środowiska naturalnego, np. wymagać stosowania przez wykonawców technologii energooszczędnych czy niskoemisyjnych. Wykorzystywanie przez zamawiających
aspektów środowiskowych nazywane jest zielonymi zamówieniami publicznymi. Społeczne i zielone zamówienia określane są jako zrównoważone zamówienia publiczne.
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Publikacja Komisji Europejskiej wyjaśniająca istotę społecznych zamówień publicznych z 2011 roku
„Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych”:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/26709/Kwestie_spoleczne_w_zakupach_Przewodnik_
KE.pdf
Drugie, zaktualizowane wydanie tej publikacji z 2021 roku:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/48904/Kwestie-spoleczne-w-zakupach_Wydanie-2.PDF
Informacje na temat społecznych zamówień publicznych dostępne na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia
Informacje na temat zielonych zamówień publicznych dostępne na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-zamowienia

Z punku widzenia stosowania aspektów społecznych istotne są obecnie dwie dyrektywy unijne:
●

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, zwana dyrektywą klasyczną:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/36617/Dyrektywa_2014_24_UE_wersja_skonsolidowana_01.01.2020.pdf

●

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, zwana dyrektywą sektorową:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36618/Dyrektywa_2014_25_UE_wersja_skonsolidowana_01.01.2020.pdf
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		 Rozwiązania powalające osiągać dodatkowe korzyści społeczne przewidziane w dyrektywach unijnych
mają charakter dobrowolny, o skorzystaniu z nich decyduje każdy kraj członkowski indywidualnie. Polska
zdecydowała się wprowadzić pierwsze klauzule społeczne do Prawa zamówień publicznych w 2009 roku.
Od tego momentu rząd, na czele z Urzędem Zamówień Publicznych, środowiska związane z ekonomią społeczną, zachęcają do stosowania społecznych zamówień publicznych. W upowszechnianie społecznych zamówień publicznych włączyły się także samorządy regionalne oraz inne instytucje, np. Rzecznik Praw Obywatelskich. Od 2015 roku Rada Ministrów wydaje zalecenia dotyczące stosowania aspektów społecznych
przez jednostki administracji rządowej, podobne zalecenia dotyczące podległych jednostek coraz częściej
przyjmują także samorządy terytorialne. W projektach finansowanych ze środków unijnych, w szczególności
z Europejskiego Funduszu Społecznego, również od 2015 roku zaleca się wykorzystywanie aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
		 W 2016 roku w wyniku nowelizacji Prawa zamówień publicznych wdrażającej przepisy nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, rozwiązania umożliwiające stosowanie aspektów społecznych zostały poszerzone. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych (PZP).
Rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne w obecnie obowiązującej ustawie nie zmieniły się
w sposób istotny w porównaniu do poprzedniego PZP, uległy jedynie pewnym modyfikacjom. Większość
rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne ma charakter dobrowolny, to znaczy, że ich stosowanie zależy od decyzji zamawiającego.

Nowe Prawo zamówień publicznych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
Komentarz Urzędu Zamówień Publicznych do nowego Prawa zamówień publicznych:
www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp
Informator dotyczący rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych:
http://ozrss.pl/pobierz/aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.pdf
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		 Społeczne zamówienia publiczne są w Polsce dość często wykorzystywane jako instrument rozwoju
ekonomii społecznej, czyli sfery aktywności, która wykorzystuje różne formy działalności, w tym działalność
gospodarczą, do realizacji celów społecznie użytecznych. Do najważniejszych celów należą:
●
●
●
●

integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
tworzenie miejsc pracy,
świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej,
rozwój lokalny.

		 Te cztery cele są istotne z punktu widzenia obywateli, ale także dla polityki społecznej państwa i samorządów terytorialnych. Dlatego rząd zaplanował szereg instrumentów wsparcia rozwoju ekonomii społecznej
w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”,
a samorządy województw w regionalnych programach rozwoju ekonomii społecznej. Samorządy gminne
i powiatowe coraz częściej również podejmują działania służące wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf
Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020:
https://es.rops.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/07/program.pdf

		 Działania państwa i samorządów regionalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej finansowane są
ze środków krajowych, np. Funduszu Pracy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Istotnym
partnerem administracji publicznej we wspieraniu ekonomii społecznej na poziomie subregionalnym i lokalnym jest sieć ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, która liczy obecnie (początek października 2021 r.)
55 podmiotów w całym kraju, w tym 3 w województwie podkarpackim.
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		 W sferze ekonomii społecznej działają różne podmioty, które łączy wykorzystywanie działalności zarobkowej (odpłatnej i/lub gospodarczej) do realizacji celów społecznie użytecznych. Zgodnie z Krajowym
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do podmiotów ekonomii społecznej zalicza się:
●
●
●
●
●
●

●

spółdzielnie socjalne,
centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej,
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
koła gospodyń wiejskich posiadające osobowość prawną,
podmioty sfery gospodarczej realizujące cele pożytku publicznego np. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zakłady pracy chronionej,
przedsiębiorstwa społeczne.

		Szczególną grupą wśród podmiotów ekonomii społecznej są przedsiębiorstwa społeczne. Nie jest to
oddzielna forma prawna, przedsiębiorstwem społecznym może być organizacja pozarządowa, spółdzielnia
socjalna albo np. spółka non-profit, pod warunkiem spełniania dodatkowych kryteriów m.in.:
●
●
●

zatrudniania co najmniej trzech osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
niedzielenia zysku pomiędzy właścicieli, udziałowców, pracowników,
udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

		 Status przedsiębiorstwa społecznego jest od 2018 roku nadawany przez działające w całym kraju Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej przy współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej i Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
		
		 Trudno dokładnie określić liczbę działających podmiotów ekonomii społecznej. Szacuje się, że jest ich
około 120 tysięcy, z czego zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią fundacje i stowarzyszenia. W województwie podkarpackim w 2020 roku zarejestrowanych było 761 fundacji, 7 235 stowarzyszeń i innych
organizacji społecznych i 552 spółdzielnie1, w tym spółdzielnie socjalne. W październiku 2021 roku w odpo1 Rejestr REGON
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wiednich rejestrach figurowało 137 spółdzielni socjalnych2 i 809 kół gospodyń wiejskich3 mających siedzibę
na Podkarpaciu. Status przedsiębiorstwa społecznego posiada 1 697 podmiotów ekonomii społecznej (stan
na X 2021), w tym 236 w województwie podkarpackim. Oferta podmiotów ekonomii społecznej najczęściej
obejmuje catering, usługi porządkowe, pielęgnację terenów zielonych, usługi remontowo-budowlane, usługi gastronomiczno-hotelarskie, rękodzieło. Lokalnie czy regionalnie może być ona jednak bardziej zróżnicowana, są podmioty ekonomii społecznej naprawiające samochody, świadczące usługi transportowe czy też
instalujące systemy fotowoltaiczne. Jest duża grupa podmiotów ekonomii społecznej, które świadczą usługi
społeczne, np. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, prowadzą
żłobki, przedszkola i szkoły. Różnorodność branż, w których działają podmioty ekonomii społecznej, jest
ogromna, tym bardziej, że część z nich ma charakter wielobranżowy.

Ogólnopolska baza przedsiębiorstw społecznych (z podziałem na województwa i powiaty):
www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl
Wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spoleczn
ej,3920.html
Katalog podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim:
www.wspierajiwybieraj.pl/katalog-online

2 Krajowy Rejestr Sądowy
3 Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich
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3		Najważniejsze rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty 		
				 społeczne w zamówieniach publicznych
		 W tej części publikacji opisane zostały najważniejsze rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych przewidziane w powszechnie obowiązującym prawie, przede
wszystkim w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający mogą je stosować w zamówieniach udzielanych w oparciu o PZP, czyli co do zasady, zamówieniach o wartości od 130 tys. złotych netto. Niektóre
z tych rozwiązań w mniejszym lub większym stopniu ograniczają dostęp do postępowań, ale są to ograniczenia dopuszczalne prawem unijnym i krajowym, bo dzięki nim można osiągnąć istotne korzyści społeczne.
Dlatego zamawiający muszą stosować przewidziane rozwiązania nie tylko zgodnie z ich duchem, ale także
z literą prawa, aby nie narazić się na zarzut nieuprawnionego ograniczania dostępu do realizacji zamówień
publicznych.
		 W przypadku udzielania zamówień o wartości poniżej 130 tys. złotych netto nie obowiązuje PZP, zamawiający mogą więc uwzględniać aspekty społeczne w sposób bardziej swobodny, ale są ograniczeni w tym
zakresie zasadami wydatkowania pieniędzy publicznych określonymi w ustawie o finansach publicznych
oraz własnymi regulaminami określającymi zasady i procedury udzielania zamówień o wartości poniżej 130
tys. złotych. Ustawa o finansach publicznych określa m.in. że wydatki publiczne powinny być dokonywane
w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
a prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że
odrębne ustawy stanowią inaczej. Niektóre z rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne są
właśnie takimi wyjątkami przewidzianymi w ustawach.
		 Zamówienia finansowane ze środków unijnych o wartości większej niż 50 tys. złotych, a mniejszej niż
130 tys. złotych - w przypadku zamawiających publicznych, a bez górnego limitu wartości - w przypadku zamawiających niepublicznych, udzielane są w oparciu o tak zwaną zasadę konkurencyjności, opisaną w Wy15

tycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

Ustawa o finansach publicznych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000305
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97405/wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_21_12_2020_1.pdf

		 Wytyczne przewidują, że instytucje zarządzające i pośredniczące zawierając umowę z projektodawcą
mogą w niej określić rodzaj zamówień publicznych, w ramach których zobowiązują go do uwzględniania
aspektów społecznych lub środowiskowych przy udzielaniu zamówień w ramach projektu. Możliwość ta
dotyczy zamówień udzielanych na podstawie zasady konkurencyjności. W praktyce w umowach często znajduje się obowiązek uwzględniania aspektów społecznych przy zamówieniach na usługi cateringowe, sprzątanie, prace porządkowe i usługi społeczne, a więc te rodzaje usług, które najczęściej świadczą podmioty
ekonomii społecznej.
Rodzaj zamówienia
Zamówienia o wartości od 130 tys. złotych netto
Zamówienia o wartości poniżej 130 tys.
złotych netto
Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności
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Możliwości uwzględnia aspektów społecznych
●

rozwiązania przewidziane w Prawie zamówień publicznych

rozwiązania przewidziane w Prawie zamówień publicznych;
zastrzeżenie dla spółdzielni socjalnych (jeżeli wartość zamówienia
jest mniejsza niż 130 tys. złotych);
● własne rozwiązania, o ile nie naruszają zasad określonych w ustawie
o finansach publicznych.
●
●

		 Stosując społeczne zamówienia publiczne warto sięgać, niezależnie od wielkości zamówienia, po rozwiązania dostępne dla zamawiających w powszechnie obowiązującym prawie. Mają one niewątpliwe atuty:
●
●
●
●
●
●

zakotwiczenie w prawie unijnym i krajowym;
ugruntowana praktyka stosowania;
dobrowolny charakter większości rozwiązań;
możliwość – w granicach prawa – decydowania przez zamawiających o szczegółach ich stosowania;
możliwość wykorzystania większości rozwiązań niezależnie od wartości zamówienia oraz od jego
przedmiotu;
możliwość stosowania kilku rozwiązań w jednym postępowaniu.

		 Zamawiający stosując aspekty społeczne w oparciu o PZP muszą przestrzegać zapisanej w nim zasady
proporcjonalności (art. 16, pkt 3 PZP). Oznacza ona m.in., że zamawiający powinien przeanalizować możliwości zastosowania aspektów społecznych w odniesieniu do konkretnego przedmiotu i warunków realizacji
zamówienia. Z jednej strony powinien rozważyć realność zastosowania konkretnych rozwiązań i osiągnięcia
korzyści społecznych, z drugiej, ewentualne konsekwencje uwzględnienia aspektów społecznych dla realizacji zamówień publicznych oraz dla rynku potencjalnych wykonawców.
		 Zasada proporcjonalności nie została wprost zapisana w ustawie o finansach publicznych, ale jednoznacznie wynika z niej, że wydatki publiczne powinny być dokonywane przy optymalnym doborze metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.
Oznacza to, że także przy stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach o wartości poniżej 130 tys.
złotych czy też w zamówieniach udzielanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, zamawiający powinien
rozważyć potencjalne skutki zastosowania określonych rozwiązań. Jeżeli na przykład są to rozwiązania skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, to przed ich zastosowaniem zamawiający powinien upewnić
się, czy są podmioty ekonomii społecznej, które będą w stanie zrealizować zamówienie i jednocześnie są
w stanie spełnić wymogi wynikające z klauzuli społecznej, którą zamierza zastosować zamawiający.
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3/1

Rozwiązania skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

		 W tej części opisane zostały rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne skierowane bezpośrednio lub pośrednio do podmiotów ekonomii społecznej. Należy podkreślić, że żadne z tych rozwiązań
nie jest adresowane do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, aby móc z nich skorzystać muszą one
spełnić dodatkowe warunki określone w prawie. Wynika to z faktu, że korzyści społeczne, które ma przynieść stosowanie tych rozwiązań dotyczą obywateli, a podmioty ekonomii społecznej są jedynie instrumentem służącym osiąganiu tych korzyści. Niezależnie od tego niektóre z tych rozwiązań, po spełnieniu dodatkowych warunków, pozwalają znacząco zwiększyć szanse na to, że wykonawcą zamówienia będzie podmiot
ekonomii społecznej.
		 Najważniejsze rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne, którymi dysponuje zamawiający przedstawia poniższy rysunek.

KLAUZULA
PRACOWNICZA
UŁATWIENIA
W REWITALIZACJI

KLAUZULA
USŁUGOWA

KLAUZULA
ZASTRZEŻONA

NAJWAŻNIEJSZE
ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE
UWZGLĘDNIĆ ASPEKTY
SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH

DOSTOSOWANIE
DO POTRZEB
UŻYTKOWNIKÓW
ETYKIETA
SPOŁECZNA

ASPEKTY
SPOŁECZNE
DOT. PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
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ZASTRZEŻENIE
DLA SPÓŁDZIELNI
SOCJALNYCH
KLAUZULA
ZATRUDNIENIOWA

ZAMÓWIENIA
WEWNĘTRZNE
SPOŁECZNE
KRYTERIA OCENY
OFERT

		 Zostały one opisane szczegółowo w poniższej tabeli, z uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących ich stosowania.
Zamówienie zastrzeżone (klauzula zastrzeżona)
Postawa prawna: art. 94 ust. 1 i 2 PZP
Warunki stosowania:
● klauzulę można zastosować w każdym zamówieniu niezależnie od jego przedmiotu i wartości;
● klauzula powinna zostać zapisana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach postępowania,
np. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
● rozwiązanie dotyczy warunków udziału w postępowaniu określających wymogi, które musi spełnić
jego uczestnik;
● spełnianie warunków klauzuli przez oferenta następuje na podstawie składanego wraz z ofertą
oświadczenia i/lub dodatkowych dokumentów;
● rozwiązanie nie dotyczy realizacji zamówienia, nie musi więc być uwzględnione w umowie z wykonawcą, ale jeżeli zamawiający chce, może w umowie przewidzieć, że warunki klauzuli mają być
utrzymane przez cały okres realizacji zamówienia; w takim przypadku musi w umowie określić
sposób weryfikacji tych warunków oraz ewentualne sankcje w sytuacji ich niedotrzymania.
Opis rozwiązania:
Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu o zamówienie publiczne wyłącznie dla podmiotów spełniających łącznie dwa warunki:
● są zakładami pracy chronionej, spółdzielniami socjalnymi lub innymi podmiotami, których głównym celem działalności lub działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych;
2) bezrobotnych;
3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy
zarobkowej;
4) osób usamodzielnianych;
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5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w integracji ze środowiskiem;
6) osób z zaburzeniami psychicznymi;
7) osób bezdomnych;
8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych;
● procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w pkt 1–10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce,
która będzie realizowała zamówienie.
Zgodnie z tym rozwiązaniem ofertę w postępowaniu mogą złożyć tylko podmioty, które spełniają
łącznie oba warunki. Zamawiający sam decyduje o tym, czy i kiedy zastosować klauzulę, może również
wybrać kategorię (jedną lub więcej) osób, których dotyczyć ma wskaźnik zatrudnienia. Osoby należące
do wskazanych kategorii muszą być zatrudnione przez wykonawcę, ale nie muszą realizować zamówienia.
Uwzględnienie w klauzuli wyodrębnionych organizacyjnie jednostek pozwala spełnić jej wymogi
podmiotom ekonomii społecznej niemającym osobowości prawnej np. zakładom aktywności zawodowej. W sytuacji, w której ofertę składa konsorcjum, każdy jego członek musi spełniać wymogi klauzuli
zastrzeżonej.
Zgodnie z wymogami klauzuli zastrzeżonej w momencie składania oferty potencjalny wykonawca
musi spełniać oba jej warunki, w tym zatrudniać osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym. W przypadku osób należących do większości grup wymienionych w ustawie fakt
zatrudnienia, nie powoduje utraty statusu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym. Przykładem są
osoby z niepełnosprawnością, które nie przestają należeć do tej grupy z chwilą podjęcia zatrudnienia.
Nie dotyczy to osób bezrobotnych, które w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, w momencie zatrudnienia tracą status osoby bezrobotnej. W ich przypadku Urząd Zamówień
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Publicznych (UZP) rekomenduje aby uznać że w ramach wyliczania procentowego wskaźnika
zatrudnienia osób marginalizowanych będą brane pod uwagę także osoby bezrobotne zatrudnione
przez podmioty ubiegające się o zamówienia zastrzeżone, przed dniem złożenia oferty, jeżeli pozostają
one w procesie integracji społecznej i zawodowej, a o nią chodziło w tym rozwiązaniu. Okres integracji
nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy przed dniem złożenia oferty. Przy czym, ponieważ nie wynika
to wprost z przepisu ustawy, zamawiający powinien opisać w klauzuli taką możliwość i wskazać
akceptowalny okres zatrudnienia bezrobotnego
Korzyści społeczne:
● wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
● podtrzymywanie lub poszerzenie zatrudnienia przez wykonawcę osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
● realizacja zamówienia przez podmiot ekonomii społecznej, a szczególnie przedsiębiorstwo społeczne,
gdyż to tego rodzaju podmioty zatrudniają najczęściej osoby z grup marginalizowanych społecznie.
Potencjalni wykonawcy:
zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmioty ekonomii społecznej osiągające wymagany wskaźnik zatrudnienia.
Zamówienie zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne (klauzula usługowa)
Postawa prawna: art. 361 ust. 1 i 2 PZP
Warunki stosowania:
● klauzulę można zastosować tylko w zamówieniach na usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne,
których kody CPV określone są w przepisie;
● klauzulę można zastosować bez względu na wartość zamówienia;
● klauzula musi zostać zapisana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach postępowania
(SWZ lub OPZ);
● rozwiązanie dotyczy warunków udziału w postępowaniu określających wymogi, które musi spełnić
jego uczestnik;
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●
●

spełnianie warunków klauzuli przez oferenta następuje na podstawie składanego wraz z ofertą
oświadczenia lub/i dodatkowych dokumentów;
rozwiązanie nie dotyczy realizacji zamówienia, nie musi więc być uwzględnione w umowie z wykonawcą, ale jeżeli zamawiający chce, może w umowie przewidzieć, że warunki klauzuli mają być
utrzymane przez cały okres realizacji zamówienia; w takim przypadku musi w umowie określić
sposób weryfikacji tego wymogu oraz ewentualne sankcje w sytuacji jego niedotrzymania.

Opis rozwiązania:
Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu tylko do podmiotów spełniających łącznie
cztery warunki:
● celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem zlecanych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w klauzuli
zastrzeżonej;
● nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
● struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawcy określają w swoich statutach;
● w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego
zamawiającego.
W przypadku udzielenia zamówienia z wykorzystaniem klauzuli usługowej umowa z wykonawcą
nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.
Jeżeli ofertę składa konsorcjum, każdy jego członek musi spełnić wymogi klauzuli usługowej.
Korzyści społeczne:
● wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są
pracownikami wykonawcy lub które wspiera wykonawca;
● realizacja zamówienia przez przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot
ekonomii społecznej spełniający warunki klauzuli;
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●
●

uspołecznienie świadczenia usług istotnych dla obywateli poprzez ich realizację przez podmioty
ekonomii społecznej;
promowanie partycypacji pracowniczej.

Potencjalni wykonawcy:
spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne, a także inne podmioty ekonomii społecznej
spełniające warunki klauzuli
Wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych przy zlecaniu zadań w zakresie rewitalizacji
Postawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 5 PZP
Warunki stosowania:
● wyłączenie mogą stosować jedynie gminy i jednostki im podległe;
● rozwiązanie można zastosować tylko w odniesieniu do zamówień spełniających łącznie warunki
określone w przepisie;
● zamawiający nie stosuje do udzielenia zamówienia PZP, ale musi publikować informacje o udzieleniu zamówienia z zastosowaniem omawianego rozwiązania.
Opis rozwiązania:
Wyłączone z obowiązku stosowania PZP są zamówienia, które udzielane są przez gminę lub gminne
jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, a przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy lub w celu aktywizacji osób mających miejsce
zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Przedmiot tych zamówień może dotyczyć
tylko usług lub robót budowlanych realizujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym
programie rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa
w ustawie o rewitalizacji.
Wartość takiego zamówienia musi być mniejsza niż progi unijne. Obecnie obowiązujący dla samorządów próg unijny na usługi i dostawy to 214 tys. euro, na usługi społeczne 750 tys. euro, a na roboty
budowlane 5,35 mln euro.
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Ustawa o rewitalizacji w art. 36 przewiduje szczególne zasady udzielania zamówień, które są wyłączone z obowiązku stosowania Prawa zamówień Publicznych na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 5 PZP.
Dotyczą one m.in. udzielania zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie
podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
W praktyce tego rodzaju zamówienia są najczęściej udzielane bezpośrednio lub w oparciu o inne
sposoby zlecania zadań publicznych, np. w trybie otwartego konkursu ofert z ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zamawiający, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o rewitalizacji, sam podejmuje decyzję o skorzystaniu z tego rozwiązania i sposobie zlecenia zadania.
Korzyści społeczne:
● uspołecznienie procesów rewitalizacji,
● prosty i szybki sposób udzielania zamówienia,
● realizacja zamówień przez podmioty ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.
Potencjalni wykonawcy:
organizacje pozarządowe, najczęściej fundacje i stowarzyszenia, oraz spółdzielnie socjalne
Zastrzeżenie dla spółdzielni socjalnych
Postawa prawna: art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych
Warunki stosowania:
● zastrzeżenie można stosować jedynie w zamówieniach o wartości poniżej 130 tys. złotych netto,
● zastrzeżenie można stosować bez względu na przedmiot zamówienia,
● zastrzeżenie dotyczy warunków udziału w postępowaniu,
● rozwiązanie powinno być uwzględnione w ogłoszeniu oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
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Opis rozwiązania:
Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu o zamówienie publiczne wyłącznie dla spółdzielni socjalnych. Dotyczy to jedynie zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 tys. złotych
netto. Zamawiający sam decyduje o zastosowaniu zastrzeżenia. Sposobem weryfikacji – w przypadku
wątpliwości – jest sprawdzenie Krajowego Rejestru Sądowego, w którym są zarejestrowane spółdzielnie socjalne.
Korzyści społeczne:
● realizacja zamówienia przez spółdzielnię socjalną;
● podtrzymanie lub poszerzenie przez wykonawcę zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
● wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Potencjalni wykonawcy:
spółdzielnie socjalne
Warunek zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
(klauzula zatrudnieniowa)
Postawa prawna: art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP
Warunki stosowania:
● klauzulę można zastosować w każdym zamówieniu, bez względu na jego wartość i przedmiot;
● klauzula musi zostać uwzględniona w ogłoszeniu oraz w dokumentacji postępowania (SWZ lub OPZ);
● warunek zatrudnienia jest weryfikowany na podstawie oświadczenia wykonawcy i/lub dodatkowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie albo przed podpisaniem umowy albo w terminie wskazanym w umowie z wykonawcą;
● rozwiązanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia;
● warunki klauzuli dotyczą realizacji zamówienia, stąd też wymóg ich spełniania musi zostać uwzględniony w umowie z wykonawcą, w której muszą znaleźć się także zapisy dotyczące sposobów weryfi25

kacji wypełniania wymogów klauzuli oraz ewentualne sankcje w sytuacji ich niedotrzymania przez
wykonawcę.
Opis rozwiązania:
Zamawiający może zobowiązać wykonawcę, aby do realizacji zamówienia zatrudnił osoby należące
do następujących grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:
1) osób niepełnosprawnych;
2) bezrobotnych;
3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy
zarobkowej;
4) osób do 30 roku życia oraz po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
5) osób usamodzielnianych;
6) młodocianych w celu przygotowania zawodowego;
7) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej;
8) uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających;
9) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
10) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
11) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
12) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Zamawiający sam decyduje o zastosowaniu klauzuli, a także o tym, ile osób ma zostać zatrudnionych
i do jakich kategorii osób marginalizowanych społecznie wymienionych w ustawie mają one należeć.
Wymóg zatrudnienia ma być spełniony w trakcie realizacji zamówienia, stąd też musi znaleźć
się w umowie z wykonawcą. Zamawiający często określają w umowach również okres, od którego
wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz termin i sposób potwierdzenia zatrudnienia tych osób.
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Klauzula zatrudnieniowa nie ogranicza możliwości udziału w postępowaniu do podmiotów
ekonomii społecznej, ale te z nich, które zatrudniają osoby należące do grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym mogą łatwiej spełnić wymogi klauzuli zatrudnieniowej, szczególnie
dotyczy to przedsiębiorstw społecznych. Jeżeli podmiot ekonomii społecznej zatrudnia osoby
z niepełnosprawnością i zamawiający dopuszcza spełnienie warunku klauzuli poprzez wyznaczenie
do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników posiadających taki status, to chcąc spełnić
wymóg zatrudnienia takiej osoby, podmiot musi jedynie skierować tę osobę do realizacji zamówienia.
Wykonawcy, który takich osób wcześniej nie zatrudniał, trudniej będzie spełnić wymóg tej klauzuli, bo
musi je znaleźć i przekonać do podjęcia u niego pracy.
Osoby bezrobotne zatrudnione przez wykonawcę w świetle prawa tracą swój status. Dlatego w ich
przypadku wykonawca chcąc spełnić wymóg klauzuli zatrudnieniowej musi do każdego zamówienia
z taką klauzulą zatrudnić osoby bezrobotne skierowane przez urząd pracy.
Przykładowe zapisy w dokumentacji postępowania dotyczące klauzuli zatrudnieniowej:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/
przydatne-informacje/klauzule-spoleczne
Korzyści społeczne:
● zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przynajmniej na okres realizacji
zamówienia;
● wsparcie integracji zawodowej i społecznej tych osób;
● zwiększenie szans osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na znalezienie trwałego zatrudnienia;
● ułatwienie dostępu do zamówień podmiotom ekonomii społecznej, które zatrudniają takie osoby
i prowadzą ich integrację społeczną i zawodową.
Potencjalni wykonawcy:
każdy wykonawca, jednak wymogi klauzuli łatwiej jest spełnić podmiotom ekonomii społecznej zatrudniającym osoby wskazane przez zamawiającego
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Zamówienia wewnętrzne (in house)
Postawa prawna: art. 214 ust. 1 pkt 11-14 PZP
Warunki stosowania:
● zamówienia wewnętrzne nie są rozwiązaniem nastawionym na osiąganie dodatkowych korzyści
społecznych, ale w praktyce są wykorzystywane w odniesieniu do spółdzielni socjalnych, których
misją jest integracja społeczna i zawodowa osób marginalizowanych społecznie;
● rozwiązanie można zastosować tylko po wypełnieniu warunków określonych w przepisie;
● zamówienie wewnętrzne wymaga opublikowania przez zamawiającego informacji o zamiarze jego
udzielenie oraz o jego udzieleniu, czyli zawarciu umowy z wykonawcą.
Opis rozwiązania:
Zamówienia wewnętrzne, zwane zamówieniami in house, udzielane są przez zamawiających
publicznych podmiotom, nad którymi sprawują oni kontrolę zbliżoną do kontroli nad własnymi
jednostkami. Podmioty te wykonują istotną część swej działalności na rzecz tych zamawiających
(ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej
przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrolę), a w ich strukturze właścicielskiej nie ma udziału kapitału prywatnego.
Zamówienie wewnętrzne udzielane jest w trybie z wolnej ręki, bez względu na jego wartość. Jest
to korzystne i wygodne, zarówno dla zamawiającego, jak i wykonawcy. To rozwiązanie jest dość często
stosowane w odniesieniu do spółdzielni socjalnych, a więc podmiotów ekonomii społecznej. Spółdzielnie socjalne mogą być tworzone przez osoby prawne, np. przez co najmniej dwa samorządy.
Jeżeli taka spółdzielnia spełnia warunki określone w art. 214 ust. 1 pkt. 13 ustawy PZP to możliwe jest
udzielenie jej zamówień wewnętrznych przez tworzące ją samorządy.
W stosowaniu zamówień wewnętrznych pomocna może być opinia UZP dotycząca zamówień wewnętrznych w nowym PZP:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/46645/Udzielanie-zamowien-w-trybie-zamowienia-z-wolnej-reki-w-ramach-in-house.pdf
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Korzyści społeczne:
● realizacja zamówienia przez spółdzielnie socjalne;
● podtrzymanie lub poszerzenie przez spółdzielnie socjalne zatrudnienia osób z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
● wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Potencjalni wykonawcy:
spółdzielnie socjalne lub inne podmioty spełniające warunki określone w przepisie, np. spółki komunalne

3/2		

Pozostałe rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne

Uwzględnienie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia
Postawa prawna: art. 96 ust. 1 PZP
Warunki stosowania:
● to nie jest konkretne rozwiązanie, ale ogólna możliwość uwzględniania aspektów społecznych
w opisie przedmiotu zamówienia, zapisana w PZP;
● zamawiający sam musi sformułować odpowiednie wymagania, które powinny być uzasadnione
oraz jednoznacznie sformułowane;
● najlepiej, jeżeli te wymagania wynikają z powszechnie obowiązującego prawa, np. z ustaw lub
umów międzynarodowych, których stroną jest Polska;
● wymagania określone przez zamawiającego muszą znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w dokumentacji postępowania (SWZ lub OPZ);
● wymagania te, niezależnie od szczegółowych rozwiązań, muszą być spełnione w trakcie realizacji
zamówienia, dlatego odpowiednie zapisy dotyczące ich przestrzegania, kontroli i sankcji za ich niedopełnienie muszą znaleźć się w umowie z wykonawcą.
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Opis rozwiązania:
Wymogi dotyczące aspektów społecznych muszą być związane z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający może przede wszystkim uwzględnić klauzule społeczne dotyczące przedmiotu zamówienia znajdujące się w PZP, np. klauzulę zatrudnieniową, pracowniczą czy etykiety społeczne. Na
podstawie przepisu art. 96 ust. 1 może także wprowadzić inne warunki pozwalające osiągać korzyści
społeczne, w szczególności wynikające z obowiązujących ustaw czy międzynarodowych konwencji
ratyfikowanych przez Polskę (np. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy), o ile związane są
z przedmiotem zamówienia. Mogą one dotyczyć na przykład:
● poszanowania praw człowieka i prawa pracy poprzez wskazanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
● wsparcia włączenia społecznego poprzez wymóg ustanowienia szkoleń związanych z przedmiotem
zamówienia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym realizujących zamówienie;
● promocji równych szans poprzez promocję elastycznego czasu pracy.
Korzyści społeczne:
● różne, w zależności od przyjętych przez zamawiającego rozwiązań;
● promowanie wśród wykonawców istotnych kwestii społecznych oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.
Potencjalni wykonawcy:
wymogi określone przez zamawiającego musi spełnić każdy wykonawca, w tym podmiot ekonomii społecznej
Warunek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (klauzula pracownicza)
Postawa prawna: art. 95 ust. 1 i ust. 2 PZP
Warunki stosowania:
● jest to rozwiązanie obligatoryjne w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, o ile zamawiający
stwierdzi, że zamówienie obejmuje czynności wymagające zatrudnienia w ramach stosunku pracy;
● obowiązek stosowania klauzuli dotyczy zamówień o wartości od 130 tys. złotych, ale zamawiający,
jeżeli chce, może uwzględnić klauzulę w zamówieniach o mniejszej wartości;
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●
●
●

●

klauzula dotyczy opisu przedmiotu zamówienia;
klauzula musi zostać zapisana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach postępowania (SWZ lub OPZ);
wymogi klauzuli są spełnianie w trakcie realizacji zamówienia, dlatego zamawiający musi ją wpisać
do umowy z wykonawcą, podobnie jak sposób kontrolowania jej wykonywania w trakcie realizacji
zamówienia oraz ewentualne sankcje z tytułu jej nieprzestrzegania;
zamawiający może żądać oświadczeń oferentów, a potem wykonawcy (lub podwykonawcy) potwierdzającego spełnienie warunków klauzuli pracowniczej, może także żądać dokumentów potwierdzających zatrudnienie w ramach stosunku pracy.

Opis rozwiązania:
Zamawiający musi przeanalizować przedmiot każdego zamówienia na usługi i roboty budowlane
o wartości co najmniej 130 tys. złotych pod kątem czynności wymagających zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zgodnie z Kodeksem pracy.
Stosunek pracy jest wymagany, gdy praca jest wykonywana osobiście i spełnia cztery warunki określone w art. 22 §1 Kodeksu Pracy: (1) jest wykonywana na rzecz pracodawcy, (2) pod jego kierownictwem, (3) w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, (4) za wynagrodzeniem.
Jeżeli takie czynności występują, to zamawiający musi wskazać w dokumentacji postępowania rodzaj tych czynności i zażądać od wykonawcy lub podwykonawcy, aby do ich realizacji w ramach zamówienia zatrudnił pracowników na podstawie stosunku pracy. Zamawiający nie powinien określać
wymiaru czasu pracy, ta decyzja należy do wykonawcy. Stosunek pracy może obejmować różne formy
zatrudnienia, np. umowę na czas nieokreślony, umowę na czas wykonania określonej pracy, umowę
stażową, spółdzielczą umowę o pracę, mianowanie czy powołanie.
W ramach weryfikacji spełniania warunków klauzuli zamawiający może żądać: oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
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Zamawiający może także wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy o skontrolowanie spełniania wymogów klauzuli pracowniczej przez wykonawcę.
Przykładowe zapisy w dokumentacji postępowania dotyczące klauzuli pracowniczej:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia/przydatne-informacje/klauzule-spoleczne
Korzyści społeczne:
● zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na okres realizacji zamówienia;
● zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników;
● zwiększenie stabilności realizacji zamówienia.
Potencjalni wykonawcy:
wymogi klauzuli musi spełnić każdy wykonawca lub podwykonawca, w tym podmiot ekonomii społecznej
Dostosowanie przedmiotu zamówienia do potrzeb użytkowników,
w szczególności osób z niepełnosprawnością
Postawa prawna: art. 100 ust. 1 i 2, art. 102 ust. 1 pkt 2 oraz art. 102 ust. 2 pkt. 1 PZP
Warunki stosowania:
● określenie wymagań dostosowawczych ma charakter obligatoryjny we wszystkich zamówieniach
o wartości od 130 tys. złotych, o ile jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia, co
ocenia sam zamawiający;
● w mniejszych zamówieniach, o ile jest to uzasadnione, zamawiający może także zastosować wymogi dostępności;
● wymogi dotyczą opisu przedmiotu zamówienia;
● wymogi muszą zostać sformułowane w taki sposób, aby wykonawca wiedział na czym one polegają, a zamawiający mógł zweryfikować ich wypełnienie;
● wymagania muszą zostać zapisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach postępowania
(SWZ lub OPZ);
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●

wymogi są spełniane w trakcie realizacji zamówienia, dlatego zamawiający musi je wpisać do umowy z wykonawcą, podobnie jak sposób kontrolowania ich wykonywania w trakcie realizacji zamówienia oraz ewentualne sankcje z tytułu ich niedotrzymania.

Opis rozwiązania:
PZP w odniesieniu do różnych rodzajów zamówień określa obowiązek dostosowania przedmiotu
zamówienia pod kątem jego dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób
fizycznych, w tym pracowników zamawiającego. Obowiązek ten musi być stosowany, chyba że nie jest
to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Ocenia to zamawiający przygotowując postępowanie.
Chodzi o takie przygotowanie przedmiotu zamówienia, aby był on w pełni dostępny dla jego użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Przy czym zamawiający nie może określić
jedynie ogólnego zobowiązania do dostosowania przedmiotu zamówienia, ale musi wskazać w opisie
przedmiotu zamówienia konkretne wymagania w zakresie dostępności, które ma spełnić dany przedmiot zamówienia np. wymagać podjazdów dla wózków, instrukcji użytkowania w alfabecie Braille’a czy
też stołów z cateringiem o wysokości odpowiedniej dla osoby poruszającej się na wózku.

●
●

Formułując wymogi związane z dostępnością zamawiający mogą skorzystać np. z:
podręcznika „Projektowanie dla wszystkich”:
www.integracja.org/portfolio/projektowanie-dla-wszystkich
załącznika nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020 Ministra Inwestycji i Rozwoju:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_
rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Warto przypomnieć, że na początku września 2021 roku wszedł w życie obowiązek, aby zamawiający publiczni udzielając zamówień publicznych (a także zlecając zadania publiczne w innych formach)
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określali minimalne wymagania dotyczące dostępności, które muszą spełnić wykonawcy. Określa to
ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696
Korzyści społeczne:
● ułatwienie korzystania z usług, produktów, budynków, środków transportu przez ich użytkowników,
w szczególności osoby z niepełnosprawnością;
● podniesienie jakości życia, w szczególności osób z niepełnosprawnością;
● stosowanie w praktyce zasady równości szans.
Potencjalni wykonawcy:
wymogi musi spełnić każdy wykonawca, w tym podmiot ekonomii społecznej
Etykiety (oznakowanie) społeczne
Postawa prawna: art. 104 PZP
Warunki stosowania:
● wymóg określony w rozwiązaniu można zastosować w każdym zamówieniu, o ile jest to uzasadnione jego charakterem;
● wymóg dotyczy opisu przedmiotu zamówienia;
● musi zostać zapisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach postępowania (SWZ lub
OPZ);
● wymóg jest spełniany w trakcie realizacji zamówienia, dlatego zamawiający musi go wpisać do
umowy z wykonawcą, podobnie jak sposób kontrolowania ich wykonywania w trakcie realizacji
zamówienia oraz ewentualne sankcje z tytułu niedotrzymania ich;
● etykieta może być uwzględniona również w kryteriach oceny ofert.
Opis rozwiązania:
W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, społecznych lub innych, zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wy34

maganymi cechami, może w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy określonej etykiety, spełniającej
łącznie następujące warunki:
● wymagania etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia,
i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;
● wymagania etykiety są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;
● wymagania etykiety są opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji
publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;
● etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;
● wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego wpływu.
Przez etykietę należy rozumieć każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który
potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety.
Zastosowanie etykiety w postępowaniu oznacza, że wykonawca do realizacji zamówienia wykorzystuje usługi, produkty lub roboty budowlane posiadające wskazaną przez zamawiającego etykietę.
Etykiety o charakterze społecznym (oznakowanie) przyznawane są konkretnym produktom, towarom lub usługom, które spełniają kryteria społeczne (często także ekologiczne), np. nie zatrudniają
dzieci, płacą minimalną stawkę godzinową. Zgodnie z wyżej określonymi wymogami etykiety muszą
być dostępne dla wszystkich podmiotów, niezależnie od kraju, w którym działają, chcących certyfikować swoje produkty lub usługi.
W Polsce dostępnych jest coraz więcej produktów posiadających etykiety spełniające powyższe
warunki, najczęściej spotykane to kawa, herbata, cukier, kakao, banany, ryż, bawełna certyfikowana w ramach tzw. Sprawiedliwego Handlu, czyli stosowania etycznych rozwiązań przy wytwarzaniu
danych produktów, zwłaszcza w kwestii sprawiedliwego wynagradzania. Najpopularniejszym certy35

fikatem Sprawiedliwego Handlu jest Fairtrade (w Polsce dostępne z tym certyfikatem są m.in. kawa,
herbata, cukier, banany, słodycze, kwiaty, bawełna).
Przykłady etykiet społecznych spełniających wymagania określone w PZP:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0027/39564/Oznakowania-spoleczne.pdf
Korzyści społeczne:
● preferowanie produktów i usług, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe;
● promowanie wśród przedsiębiorców społecznej odpowiedzialności oraz możliwości uzyskiwania
certyfikatów społecznych i środowiskowych bądź korzystania z produktów posiadających certyfikat.
Potencjalni wykonawcy:
wymogi musi spełnić każdy wykonawca, w tym podmiot ekonomii społecznej
Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert
Postawa prawna: art. 242 ust. 2 pkt 2 PZP
Warunki stosowania:
● aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert zamawiający może określić w każdym zamówieniu,
o ile są one powiązane z przedmiotem zamówienia;
● zamawiający musi określić kryteria społeczne w sposób jednoznaczny, zrozumiały i tak, aby można
było je zweryfikować;
● kryteria nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej;
● zamawiający sam decyduje o wadze kryteriów społecznych.
Opis rozwiązania:
Zamawiający może w kryteriach oceny ofert uwzględnić aspekty społeczne. Przepis nie precyzuje,
jakie konkretnie, podkreśla jedynie, że mogą one w szczególności dotyczyć integracji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych społecznie, o których mowa w klauzuli zastrzeżonej.
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Z pewnością zamawiający może wykorzystać w kryteriach rozwiązania przewidziane w PZP, np. etykiety społeczne czy klauzulę zatrudnieniową. Wtedy przyznaje dodatkowe punkty oferentom, którzy
wykorzystają do realizacji zamówienia produkty z określonymi etykietami czy zatrudnią osoby z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zamawiający mogą także stosować inne rozwiązania, oparte na obowiązujących przepisach prawa,
np. dodatkowo punktować wynagrodzenia pracowników wyższe niż minimalne wymagane ustawowo,
czy ponadstandardowe dostosowanie do osób z niepełnosprawnością.
Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny (publikacja z 2018 roku):
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/38311/Przykladowe-spoleczne-i-srodowiskowe-kryteria-oceny.pdf
Korzyści społeczne:
● różne, w zależności od zastosowanych aspektów społecznych;
● aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert zachęcają wykonawców do określonych działań, np.
zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale nie są one obligatoryjne;
● oznacza to, że szanse na osiągnięcie korzyści społecznych są mniejsze niż w przypadku zastosowania klauzul społecznych, ale nie ma ryzyka związanego z tym, że żaden z potencjalnych wykonawców nie będzie w stanie spełnić wymogów określonych przez zamawiającego.
Potencjalni wykonawcy:
wymogi musi spełnić każdy wykonawca, w tym podmiot ekonomii społecznej

		 Większość z opisanych rozwiązań dotyczy warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
dlatego w dokumentacji postępowań należy je uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia. Klauzula zastrzeżona, usługowa oraz zastrzeżenie dla spółdzielni socjalnych to warunki udziału w postępowaniu, a etykietę społeczną można wykorzystać zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w kryteriach oceny
ofert. Zamówienia wewnętrze umożliwiają stosowanie trybu z wolnej ręki, a zamówienia w sferze rewitalizacji skierowane do spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych nie podlegają PZP.
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Rozwiązania wspierające wykorzystanie aspektów społecznych

		 W Prawie zamówień publicznych obowiązującym od 1 stycznia 2021 roku znalazły się nowe rozwiązania, które mają zachęcać zamawiających do korzystania ze społecznych zamówień publicznych.
		 Pierwszym z nich jest analiza potrzeb i wymagań (art. 83 PZP). Zamawiający przeprowadza ją przed
wszczęciem postępowania. Analiza musi uwzględniać m.in. badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych zamawiającego oraz rozeznanie rynku potencjalnych
wykonawców. Elementem analizy musi być także rozważenie możliwości zastosowania aspektów społecznych w danym postępowaniu. Oznacza to, że zamawiający przed przygotowaniem postępowania, musi
zastanowić się nad możliwością zastosowania klauzul społecznych oraz innych rozwiązań pozwalających
uwzględniać aspekty społeczne. Obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych udzielających zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. W zamówieniach o mniejszej wartości przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań ma charakter dobrowolny.
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		 Drugim rozwiązaniem są wstępne konsultacje rynkowe (art. 84 PZP). W poprzedniej ustawie odpowiednikiem tego rozwiązania był dialog techniczny. Zamawiający przeprowadza konsultacje w celu przygotowania postępowania i poinformowania potencjalnych wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. W konsultacjach zamawiający może m.in. sprawdzić, na ile potencjalni wykonawcy
są w stanie spełnić wymogi klauzul społecznych, czy też rozpoznać możliwości podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które uczestniczą w konsultacjach rynkowych. To rozwiązanie
ma charakter dobrowolny, niezależnie od wartości zamówienia.
		 Kolejnym, nowym rozwiązaniem jest zasada efektywności (art. 17 ust. 1 PZP). Zgodnie z nią zamawiający ma obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu
zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy
stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, które można uzyskać np. dzięki stosowaniu
klauzul społecznych. Oznacza to, że zamawiający ma możliwość uzasadnienia ewentualnego zwiększenia
kosztów realizacji zamówienia z klauzulą społeczną, dodatkowymi korzyściami społecznymi.
		 Czwarte rozwiązanie dotyczące stosowania aspektów społecznych to czteroletnia polityka zakupowa
państwa, w której rząd określa priorytetowe działania w obszarze zamówień publicznych, w tym także w zakresie społecznych zamówień publicznych (art. 21 PZP). Dokument ten jest obecnie przygotowywany przez
rząd, zgodnie z PZP musi zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca 2021 roku. Polityka zakupowa państwa bezpośrednio będzie dotyczyć administracji rządowej, ale zawarte w niej pożądane kierunki działań
zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, w tym m.in. stosowania aspektów społecznych, można
potraktować jako swojego rodzaju zalecenia dla wszystkich zamawiających, również administracji samorządowej.
Przykład dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych:
https://ssm.silesia.pl/wstepne-konsultacje-rynkowe
Wskazówki dla zamawiających do opracowania analizy potrzeb i wymagań:
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/45374/Wskazowki-w-przedmiocie-analizy-potrzeb-i-wymagan.pdf
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4		
				

Korzyści wynikające ze stosowania aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych

		 Stosowanie społecznych zamówień publicznych przynosi przede wszystkim korzyści bezpośrednie, wynikające z zastosowania określonych rozwiązań. Zostały one wskazane w części 3 publikacji w opisie każdego
rozwiązania. Najważniejsze z nich to:
●
●
●
●
●
●

zatrudnienie przy realizacji zamówień osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
np. bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych czy chorych psychicznie;
wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
realizacja zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej;
zatrudnianie przy realizacji zamówień pracowników na umowy o pracę;
realizacja zamówień przy użyciu produktów czy usług certyfikowanych społecznie i środowiskowo;
ułatwienie dostępu do przedmiotu zamówień ich użytkownikom, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami.

		 Społeczne zamówienia w dłuższej perspektywie przyczyniają się do osiągania korzyści pośrednich, które pojawiają się przy konsekwentnym stosowaniu społecznych zamówień publicznych. Te długofalowe korzyści odnoszą przede wszystkim mieszkańcy społeczności lokalnych, samorządy oraz podmioty ekonomii
społecznej.
		Najważniejsze korzyści dla społeczności lokalnej to:
● powrót do życia społecznego osób, które często nie z własnej winy, znalazły się na jej marginesie, np.
bezdomnych, bezrobotnych, chorych czy osób z niepełnosprawnościami;
● przekonywanie mieszkańców, że te osoby są wartościowe, przydatne i są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej;
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●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

świadczenie usług i dostarczanie produktów przez podmioty ekonomii społecznej działające lokalnie,
znające potrzeby i możliwości społeczności, przedkładające potrzeby mieszkańców ponad zyski osiągane
z działalności ekonomicznej;
tworzenie lokalnych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, nie tylko dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
wzmacnianie integracji mieszkańców i lokalnej tożsamości, np. poprzez wytwarzanie przez podmioty
ekonomii społecznej produktów w oparciu o tradycje lokalne czy regionalne;
rozwój społeczności lokalnej poprzez zwiększanie jej potencjału społecznego i ekonomicznego;
lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w ramach działalności społecznej podmiotów ekonomii społecznej;
poprawa jakości życia mieszkańców dzięki lepszemu dostępowi do usług i przestrzeni publicznych;
dostarczanie przez podmioty ekonomii społecznej usług czy produktów, których z przyczyn formalnych,
organizacyjnych bądź finansowych nie może oferować samorząd.
Kluczowe korzyści dla samorządu gminy, powiatu czy regionu to:
efektywniej wydawane pieniądze publiczne, dzięki łączeniu zakupów usług, robót budowlanych czy towarów z osiąganiem dodatkowych korzyści społecznych;
stymulacja i wsparcie zatrudnienia mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do rynku pracy i bez
takiej interwencji niejednokrotnie nie mieliby szans na znalezienie pracy;
usamodzielnianie się życiowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym;
lokalne miejsca pracy;
lokalni dostawcy usług czy produktów;
rozwój działalności podmiotów ekonomii społecznej, zaspokajających potrzeby mieszkańców;
rozpoznanie nowych problemów społecznych dzięki współpracy z podmiotami ekonomii społecznej;
wykorzystanie do realizacji zadań publicznych potencjału podmiotów ekonomii społecznej: wiedzy, ludzi,
sprzętu, pieniędzy;
uspołecznienie i deinstytucjonalizacja usług ważnych dla mieszkańców;
oszczędności w wydatkach społecznych dzięki temu, że osoby korzystające wcześniej z zasiłków
społecznych mają zatrudnienie (tak zwane koszty zaniechania);
większe wpływy do budżetu z podatków, które płacą osoby mające zatrudnienie;
budowanie przyjaznego wizerunku samorządu jako instytucji wrażliwej społecznie, potrafiącej efektywnie
wykorzystać środki publiczne także do realizacji celów społecznych.
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		 Korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej to przede wszystkim:
● stałe źródło dochodów z działalności ekonomicznej;
● stabilizacja prowadzonej działalności dzięki zmniejszeniu ryzyka pozyskania zamówień publicznych;
● zwiększenie zysku z działalności ekonomicznej, który może być przeznaczony na inwestycje w jej rozwój
oraz na cele społeczne;
● podtrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
● rozwój i/lub poszerzanie oferty usług i produktów w ramach działalności ekonomicznej oraz rozwój działalności społecznej, podnoszenie kwalifikacji pracowników, poszerzanie bazy sprzętowej czy lokalowej;
● budowanie wiarygodność i prestiżu nie tylko w społeczności lokalnej, ale także w odbiorze innych zamawiających, wykonawców, partnerów;
● silniejsze zakorzenienie w społeczności lokalnej;
● dobra współpraca z samorządem lokalnym, nie tylko w zakresie realizacji zamówień publicznych, ale
również wspólnego rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.
		 To, czy uda się te korzyści społeczne osiągnąć zależy głównie od racjonalnego wykorzystania klauzul
społecznych i optymalnego ich dostosowania do potrzeb, ale także możliwości społeczności lokalnej. Istotne
jest, aby zamawiający wiedzieli, czy stosowane rozwiązania rzeczywiście pozwalają osiągać korzyści bezpośrednie i długofalowe. Może się tak zdarzyć, że pomimo chęci ze strony zamawiających i wykonawców,
w praktyce nie udaje się osiągać oczekiwanych korzyści społecznych. Zamawiający powinni zatem monitorować stosowanie aspektów społecznych przez wykonawców i oceniać osiągane korzyści społeczne.
		 Podstawą monitorowania stosowania klauzul społecznych jest kontrola ich realizacji przez wykonawcę.
Temu służą instrumenty przewidziane w umowie z wykonawcą zamówienia. Istotne jest, aby zamawiający
nie traktował ich jedynie formalnie, ale rzeczywiście z nich korzystał. Zwłaszcza w sytuacjach, w których
może mieć wątpliwości dotyczące wypełniania w praktyce warunków nałożonych na wykonawcę. Instrumenty kontrolne, które może wykorzystać zamawiający to przede wszystkim:
● oświadczenia wykonawcy i/lub podwykonawcy o spełnianiu wymaganych przez zamawiającego aspektów
społecznych, składane wraz z ofertą, przed podpisaniem umowy czy też w trakcie realizacji zamówienia;
● poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających, że wykonawca/podwykonawca spełnia
wymogi zawarte w klauzulach społecznych, np. statutów, sprawozdań z działalności, wyciągów z rejestrów, zanonimizowanych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników;
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●
●

kontrole zamawiającego w miejscu realizacji zamówienia;
wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy o sprawdzenie spełniania wymogów klauzul dotyczących
zatrudnienia i warunków pracy.

		Wspomniane wyżej instrumenty pozwalają zamawiającym monitorować stosowanie aspektów
społecznych przez wykonawców. Z punktu widzenia wójta, burmistrza czy zarządu powiatu istotne jest, aby
dodatkowo monitorować wykorzystywanie klauzul społecznych przez urzędników. Samorząd powinien
sprawdzać, czy i jakie klauzule są stosowane, w ilu i jakich postępowaniach. Służyć temu mogą zbiorcze informacje dotyczące stosowania klauzul społecznych przygotowywane przez poszczególne jednostki i wydziały, np. corocznie, co pół roku, kwartalnie lub miesięcznie. Pozwoli to monitorować i oceniać wykorzystanie
klauzul społecznych w wymiarze ilościowym. Ważny jest także wymiar jakościowy, służący odpowiedzi na
pytania: Czym się kierują urzędnicy stosując klauzule społeczne? Dlaczego ich nie stosują? Co im przeszkadza w stosowaniu społecznych zamówień publicznych? Szukając odpowiedzi na te pytania, można wykorzystywać obowiązek przesyłania pisemnych informacji w przypadku niezastosowania klauzul społecznych.
Można również rozsyłać okresowo do urzędników prośby o informacje o problemach czy ankiety, w których
ocenią stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Istotnym elementem monitoringu
jakościowego mogą być okresowe spotkania służące zebraniu informacji i opinii dotyczących stosowania
klauzul społecznych.
		 Monitoring powinien obejmować także zbieranie informacji, które pozwolą ocenić korzyści społeczne.
Część z nich będzie wynikać z samych klauzul społecznych, np. w zakresie liczby osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych przy realizacji zamówień. Inne warto dodatkowo zbierać, np. te, które dotyczą podmiotów ekonomii społecznej, które dzięki klauzulom realizują zamówienia.
Warto tego typu informacje uwzględnić w zbiorczych zestawieniach/raportach przygotowywanych przez
zamawiających.
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Przykład prostego formatu rocznego sprawozdania ze stosowania aspektów społecznych
Roczne sprawozdanie dotyczące uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach publicznych
1

Rok sprawozdawczy:

2

Wydział/jednostka organizacyjna:

3

Liczba postępowań, w których uwzględniono aspekty społeczne:

4

Liczba postępowań, w których nie uwzględniono aspektów społecznych:

5

Liczba zamówień, w których uwzględniono aspekty społeczne:
Klauzula zastrzeżona

6

Liczba zamówień:

7

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, która realizowała zamówienia:
Klauzula pracownicza

8

Liczba zamówień:

9

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę:
Klauzula zatrudnieniowa

10

Liczba zamówień:

11

Liczba zatrudnionych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:
Klauzula usługowa

12

Liczba zamówień:

13

Liczba podmiotów ekonomii społecznej realizujących zamówienia:
Zastrzeżenie dla spółdzielni socjalnych

19

Liczba zamówień:

20

Liczba spółdzielni socjalnych realizujących zamówienia:
Zwolnienie z PZP zadań z zakresu rewitalizacji

21

Liczba zamówień:

22

Liczba spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych realizujących zamówienia:

Osoba sporządzająca sprawozdanie:
Data sporządzenia sprawozdania:
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		Format takiego sprawozdania może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Można w nim uwzględnić
inne rozwiązania pozwalające osiągać korzyści społeczne, można podzielić informacje w zależności od
wielkości zamówień czy ich rodzaju.
		 Im więcej informacji dotyczących stosowania aspektów społecznych zostanie zebranych, tym łatwiej
będzie przeprowadzić ocenę efektów dzięki temu osiąganych. Ta ocena powinna odpowiadać na następujące, kluczowe pytania:
●
●
●

jakie korzyści społeczne przyniosło stosowanie aspektów społecznych?
czy stosowanie aspektów społecznych nie wpływa negatywnie na realizację zamówień publicznych?
czy osiągnięte korzyści są większe niż dodatkowe koszty związane ze stosowaniem aspektów społecznych?
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5		 Praktyka stosowania aspektów społecznych w zamówieniach 		
				 publicznych
		 Rząd realizuje Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, w którym przewidziano, jako jeden z instrumentów, wykorzystywanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Upowszechnianie społecznych
zamówień publicznych zostało przewidziane w Krajowych Planach Działań na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych realizowanych przez UZP. Samorządy terytorialne również tworzą strategie i programy, w których uwzględniają rozwój ekonomii społecznej, także poprzez upowszechnianie stosowania klauzul społecznych. Według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), w 2019 roku wszystkie urzędy marszałkowskie wskazały, że na ich terenie obowiązywała strategia rozwoju, w której przewidziano wsparcie ekonomii
społecznej. Strategie rozwoju miały wszystkie miasta na prawach powiatu, 88% pozostałych gmin oraz 86,8%
powiatów. Jednak tylko 48,7% gmin i 55,2% powiatów uwzględniło w nich ekonomię społeczną. W 2019 roku
wszystkie samorządy województw miały regionalne programy rozwoju ekonomii społecznej, natomiast lokalne
programy miało 5,8% powiatów, 4,6% miast na prawach powiatu oraz zaledwie 1,9% pozostałych miast i gmin.
		 Według GUS w 2019 roku prawie 74% jednostek samorządu terytorialnego wykorzystało co najmniej
raz aspekty społeczne w zamówieniach o wartości powyżej 30 tys. euro. Najczęściej dotyczyło to rozwiązań
mających charakter obligatoryjny, czyli klauzuli pracowniczej (69% wszystkich samorządów oraz wymogów
związanych z dostępnością 18%). Z pozostałych rozwiązań najczęściej stosowana była klauzula zatrudnieniowa (6%). W zamówieniach o wartości do 30 tys. euro 1% wszystkich samorządów zastosował klauzulę
zastrzeżoną dla spółdzielni socjalnych, a prawie 5% inne rozwiązania. Przynajmniej jedną klauzulę zastrzeżoną lub aspekt społeczny przewidziany w ustawie PZP w 2019 roku zastosowały wszystkie urzędy miast na
prawach powiatu i 15 z 16 urzędów marszałkowskich4.
4 „Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich
w 2019 roku. Notatka na podstawie danych z badania zrealizowanego w ramach projektu „Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój”, GUS, Warszawa, grudzień 2020
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		 Dane dotyczące 2020 roku zebrał Urząd Zamówień Publicznych, ale dotyczą one wyłącznie zamówień
o wartości powyżej 30 tys. euro. Według UZP w 2020 roku 2 587 zamawiających udzieliło 28 499 zamówień
publicznych uwzględniających aspekty społeczne o łącznej wartości ponad 72 mld złotych. Był to niewielki wzrost w porównaniu z 2019 rokiem, w którym aspekty społeczne wykorzystało 2 558 zamawiających
w 28 300 zamówieniach. Dla porównania, w 2020 roku aspekty środowiskowe lub innowacyjne wykorzystało zaledwie 384 zamawiających w 1 544 zamówieniach, których wartość wyniosła ok. 12 mld złotych.
Największy udział w ogólnej liczbie zastosowanych przez zamawiających rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne miała klauzula pracownicza5.

Udział poszczególnych rozwiązań w ogólnej liczbie rozwiązań pozwalających
uwzględniać aspekty społeczne wykorzystanych w 2020 roku
w zamówieniach o wartości powyżej 30 tys. euro
Klauzula pracownicza

80%

Wymogi związane z dostępnością

11%

Społeczne kryteria oceny ofert

4%

Klauzula zatrudnieniowa

3%

Klauzula zastrzeżona, klauzula usługowa, oznakowanie społeczne

2%

Oprac. na podstawie danych UZP

5 „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r.”, UZP, Warszawa,
maj 2021
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		 W tabeli poniżej znajduje się kilka przykładów postępowań przeprowadzonych w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych, w których zamawiający uwzględnili aspekty społeczne. Przy każdym postępowaniu podany został link umożliwiający zapoznanie się ze sposobami uwzględnienia poszczególnych rozwiązań
w ogłoszeniach i dokumentacji postępowań.

Przedmiot zamówienia

Aspekt społeczny

Link do dokumentacji
postępowania

Świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej na rzecz
podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim w 2021 r.
- edycja III

Klauzula
pracownicza oraz
zatrudnienie
osób
bezrobotnych
jako kryterium
oceny ofert

www.mopsostrowiec.4bip.pl/index.
php?job=wiad&idg=14&id=401&x=
10&y=99&z=&n_id=350

Zarząd Dróg i Zieleni
w Pile

Utrzymanie terenów
zieleni na cmentarzach
komunalnych w Pile

Klauzula
zastrzeżona

https://i-przetargi.com.pl/
ogloszenie/3293134/utrzymanieterenow-zieleni-na-cmentarzachkomunalnych-w-pile

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
we Wrocławiu

Przygotowanie
i dostarczenie gorących
posiłków do Dziennego
Domu Pomocy

Klauzula
zastrzeżona

https://bip.mops.wroclaw.pl/index.
php?app=przetargi&nid=725&y=20
21&status=3

Miasto Poznań

Modernizacja posadzek
epoksydowych Stadionu
Miejskiego

Klauzula
pracownicza

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Produkcja filmów
promujących turystykę
rowerową na Dolnym
Śląsku

Klauzula
zatrudnieniowa

Zamawiający
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

48

https://platformazakupowa.pl/
transakcja/455501
https://umwd-dolnyslask.
logintrade.net/zapytania_email,44
185,6d3a5f2d64040a89905d2c1e9
9ee9bd9.html

Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej,
Departament
Ekonomii
Społecznej
i Solidarnej

Skład, łamanie, druk
i dostawa Atlasu
„Ogólnopolski Znak Jakości
Ekonomii Społecznej
i Solidarnej”

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wadowicach

Powiatowy Urząd
Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego

Zastrzeżenie
dla spółdzielni
socjalnych

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
download/files/OGLOSZENIE_O_
ZAMOWIENIU-II.pdf

Usługi opieki
wytchnieniowej na terenie
Powiatu Wadowickiego –
edycja 2021

Zastrzeżenie
dla spółdzielni
socjalnych

https://pcpr-wadowice.pl/
zapytania-ofertowe-uslugiopieki-wytchnieniowej-naterenie-powiatu-wadowickiegoedycja-2021

Przeprowadzenie szkoleń
„Organizacja i prowadzenie
własnej firmy”

Dostosowanie
do potrzeb
użytkowników

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Postepowania/e5739c0c-72424c4e-abd4-492f8f742aab

Krajowa Szkoła
Sądownictwa
i Prokuratury
w Krakowie

Świadczenie usług
cateringowych na rzecz
KSSiP w trakcie wydarzeń
realizowanych w 2021 r.

Etykieta
społeczna,
klauzula
pracownicza,
społeczne
kryteria oceny
oferty

www.kssip.gov.pl/node/7574

Gmina Kępice

Odbiór odpadów
komunalnych od
właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu
Gminy Kępice w okresie
od stycznia do końca
grudnia 2021 oraz z Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów w Kępicach

Zamówienie
wewnętrzne
dla spółdzielni
socjalnej

http://bip.kepice.pl/zamowienia/
pokaz/306.dhtml
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		 Coraz więcej samorządów terytorialnych wprowadza wewnętrzne zarządzenia lub uchwały zalecające
wykorzystywanie przez podległe im jednostki aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. W przypadku gmin są to zarządzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, w przypadku powiatów i samorządów województw – uchwały zarządów. Uchwały i zarządzenia zalecają stosowanie społecznych zamówień w różnych
konfiguracjach. Niektóre dotyczą zamówień o wartości od 130 tys. złotych, niektóre zamówień o wartości
poniżej 130 tys. złotych, jeszcze inne wszystkich zamówień, niezależnie od wartości. Część samorządów
zaleca stosowanie wszystkich rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne, część wybiera tylko
niektóre z nich. Zarządzenia i uchwały niektórych samorządów dotyczą wszystkich podległych jednostek,
w innych zalecenia skierowane są tylko do wybranych jednostek, najczęściej działających w obszarze pomocy społecznej.
		 Do samorządów, które przyjęły takie zalecenia należą m.in. Legionowo, Łomianki, Powiat Makowski,
Płońsk, Łódź, Wrocław, Warszawa, Dzierzgoń, miasto Słupsk, gmina Słupsk, Powiat Słupski, Województwo
Lubuskie czy Województwo Mazowieckie. Nieliczne samorządy poszły jeszcze dalej i zalecają stosowanie
zrównoważonych zamówień publicznych, a więc również zielonych zamówień. Należą do nich np. Częstochowa i Województwo Pomorskie.
		 Skuteczność tych zaleceń, o czym warto pamiętać, ponieważ robią to nieliczne samorządy, zwiększa
wprowadzenie systemu monitorowania ich stosowania, np. poprzez sprawozdania dotyczące stosowania
aspektów społecznych sporządzane przez jednostki, których dotyczą zalecenia.
		 Nieliczne JST wprowadzają wewnętrzny obowiązek stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Polega on na tym, że przygotowując każde postępowanie urzędnicy muszą przeanalizować możliwość zastosowania w nim aspektów społecznych. Mogą nie zastosować żadnego rozwiązania, ale
muszą mieć uzasadnienie, dlaczego w danym postępowaniu nie można było tego zrobić.
		 Taki obowiązek jako pierwszy samorząd w Polsce wprowadziła w 2014 roku, zarządzeniem Prezydenta, Częstochowa. Spowodowało to stopniowy wzrost liczby wykorzystywanych aspektów społecznych, co
przełożyło się na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wzrost liczby zamówień
realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.
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		 W 2015 roku zarządzenie dotyczące obowiązku stosowania trzech klauzul społecznych wydała Prezydent m.st. Warszawy. Obowiązek był stosowany w siedmiu rodzajach przedmiotów zamówień (m.in. catering, usługi porządkowe), tych, w których ofertę miały podmioty ekonomii społecznej. W 2018 roku zarządzenie zostało rozszerzone na kolejne rodzaje przedmiotów zamówień. Warszawa przygotowała urzędników
do realizacji obowiązku stosowania klauzul społecznych poprzez szkolenia i wyposażenie ich w przygotowany specjalnie dla nich podręcznik.
		 Są także – na razie nieliczne - samorządy, które włączyły stosowanie klauzul społecznych w działania służące wsparciu rozwoju ekonomii społecznej. Przykładem może być Wrocław, który zaplanował upowszechnianie społecznych zamówień publicznych w ramach Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zalecenia dotyczące stosowania aspektów społecznych w zamówieniach o wartości poniżej 130 tys.
złotych znajdujące się w Zarządzeniu Nr 8/2021 Starosty Słupskiego w sprawie regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy –
Prawo Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupsku:
https://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/14323
Zarządzenie Nr 1366.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie stosowania zrównoważonych
zamówień publicznych:
https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1168155/zarzadzenie-nr-1366-2021
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Zarządzenie Burmistrza Dzierzgonia zalecające stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach
publicznych:
http://bip.dzierzgon.pl/?a=4623
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego zalecająca stosowanie zrównoważonych zamówień
publicznych:
https://bip.pomorskie.eu/a,65184,w-sprawie-rekomendacji-stosowania-w-urzedzie-marszalkowskim-wojewodztwa-pomorskiego-i-wojewodzkich-s.html
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego wprowadzająca zmiany dotyczące zaleceń stosowania
zrównoważonych zamówień publicznych:
https://bip.pomorskie.eu/a,65138,w-zmianie-uchwaly-w-sprawie-rekomendacji-stosowania-w-urzedzie-marszalkowskim-wojewodztwa-pomorskieg.html
„Przewodnik po modelu Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej miasta Wrocławia”:
www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/17708/Przewodnik%20po%20LPRES.pdf
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6		 Przykłady stosowania aspektów społecznych w województwie
				 podkarpackim
		 GUS i UZP nie podają danych dotyczących wykorzystania aspektów społecznych w podziale na województwa. Informacje dotyczące stosowania społecznych zamówień publicznych w województwie podkarpackim za 2020 rok zebrał, za pomocą ankiety przesłanej do samorządów, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie. Ze wstępnej analizy ankiet, które zostały odesłane do ROPS wynika że aspekty
społeczne, głównie klauzulę pracowniczą, stosowało osiem gmin: Adamówka, miasto Przemyśl, Przemyśl
(gmina wiejska), Mielec, Pawłosiów, Krosno, Radymno oraz Jarosław. Wymienione gminy stosowały aspekty
społeczne również w kryteriach oceny ofert, rzadziej wykorzystywały klauzulę zatrudnieniową. Żadna z tych
gmin nie wykorzystała w 2020 roku klauzuli zastrzeżonej i usługowej.
		 Na razie nie ma zbiorczych danych dotyczących wykorzystania klauzul społecznych w oparciu o nowe
PZP. Poniżej opisanych zostało natomiast kilka przykładów podmiotów z województwa podkarpackiego, które w 2021 roku wykorzystały aspekty społeczne w udzielanych zamówieniach. Cytaty w ramkach są fragmentami odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania społecznych zamówień publicznych zadane tym podmiotom w ramach przygotowania publikacji.
Centrum Usług Społecznych w Adamówce
Adamówka to gmina wiejska w powiecie przeworskim. Siedzibą gminy jest wieś
Adamówka. Centrum Usług Społecznych powstało 1 lipca 2021 roku poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce.
		

		 W sierpniu Centrum Usług Społecznych (CUS) w Adamówce ogłosiło dwa postępowania, w których zastosowano aspekty społeczne. Pierwszym z nich było za53

mówienie „Świadczenie usług społecznych w Gminie Adamówka w okresie od 30 sierpnia 2021 roku do 30
czerwca 2022 roku”. Zamówienie dotyczyło usług określonych w Programie Usług Społecznych w Gminie
Adamówka w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zamówienie dotyczyło różnych usług, pogrupowanych w dwa pakiety.
Pierwszy dotyczył wsparcia i integracji społecznej osób starszych i osób z niepełnosprawnością, drugi rodzin
z dziećmi. Łączna wartość zamówienia to ponad 717 tys. złotych.
		 W tym postępowaniu CUS wykorzystał zastrzeżenie z art. 361 PZP (klauzula usługowa). Dodatkowo zastosował także wymóg zatrudnienia na umowę o pracę na podstawie art. 95 ust. 1 PZP (klauzula pracownicza). Wymóg ten dotyczył osób wykonujących czynności wychowawców placówek wsparcia dziennego i dotyczył całego okresu realizacji zamówienia. Postępowanie zostało rozstrzygnięte, a wykonawcą zamówienia
jest podmiot ekonomii społecznej, Stowarzyszenie „In Progres” z Widnej Góry w powiecie jarosławskim.
Dokumentacja postępowania z zapisanymi klauzulami dostępna na jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/898fe541-4dac-446e-b58f-e0f5d1d82808
		 Drugie postępowanie, w którym CUS w Adamówce zastosował aspekty społeczne, dotyczyło przygotowywania, dostarczania i podania posiłków dzieciom, uczniom i młodzieży w szkołach i oddziałach przedszkolnych oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym na terenie Gminy Adamówka w okresie od września 2021 roku do końca sierpnia 2022 roku. Wartość zamówienia
oszacowano na kwotę ponad 363 tys. złotych.
		W tym postępowaniu CUS zastosował z kolei zastrzeżenie z art. art. 94 ust. 1 PZP (klauzulę zastrzeżoną), przy czym wymagany 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia dotyczył osób bezrobotnych. CUS uznał, że
mogą być to osoby bezrobotne zatrudnione w okresie do 3 lat przed złożeniem oferty, o ile nadal są w procesie integracji zawodowej u wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Postępowanie zostało rozstrzygnięte, a wykonawcą zamówienia jest podmiot ekonomii społecznej, Adamowska Spółdzielnia Socjalna „AS”,
z Adamówki. Dokumentacja postępowania z zapisanymi klauzulami dostępna na jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/395b86ad-68fa-4008-b526-3a69492398a6
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Aspekty społeczne w zamówieniach na usługi społeczne zastosowaliśmy m.in. ze względu na chęć
zapewniania udziału w realizacji tych usług podmiotom ekonomii społecznej. Ważny był także aspekt
włączenia w realizację usług społecznych podmiotów działających w społeczności lokalnej, jak również
zatrudnienie przez te podmioty osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Stosowanie społecznych zamówień publicznych pozwala wspierać lokalnie działające podmioty
ekonomii społecznej, a za ich pośrednictwem, integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności, w których działają
podmioty ekonomii społecznej.
dr Malwina Misiąg, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce

Gmina Boguchwała
		Boguchwała to gmina miejsko-wiejska w powiecie rzeszowskim. Siedzibą gminy
jest miasto Boguchwała. Gmina w 2021 roku zastosowała aspekty społeczne m.in.
w postępowaniu dotyczącym wyboru operatora zarządzającego nieruchomościami
stanowiącymi własność gminy Boguchwała - Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości
oraz Centrum Rozwoju Społecznego. Wartość zamówienia to ponad 307 tys. złotych.
Gmina zdecydowała się zastosować klauzulę zastrzeżoną dotyczącą osób bezrobotnych
oraz punktować w kryteriach oceny ofert zatrudnienie przez wykonawcę do realizacji
zamówienia osób bezrobotnych. Za zatrudnienie 3 osób bezrobotnych można było uzyskać 40 na 100
możliwych punktów. Wykonawcą zamówienia jest Boguchwalskie Forum Rozwoju, spółka non-profit mająca
status przedsiębiorstwa społecznego. Link do dokumentacji postępowania:
https://bip.boguchwala.pl/15265/15265/art13593.html
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Gmina Boguchwała stosuje aspekty społeczne przede wszystkim w zamówieniach dotyczących usług
długoterminowych. Wykorzystywane rozwiązania dotyczą zatrudnienia przez wykonawców osób
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, najczęściej osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu przez możliwie długi czas, tj. okres świadczenia danej usługi, wykonawca,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zatrudnia te osoby do realizacji zamówienia.
Zwiększa to ich szanse na reintegrację zawodową i społeczną.
Michał Pękala, Urząd Miejski w Boguchwale, specjalista ds. umów i zamówień publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podkarpackiego, odpowiedzialną
m.in. za koordynację działań w sferze polityki społecznej, w tym rozwoju ekonomii
społecznej. Siedzibą Ośrodka jest miasto Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego.
		 W 2021 roku ROPS zastosował aspekty społeczne w pięciu postępowaniach
w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach
2020-2022”. Postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ROPS oraz wytycznymi unijnymi w tym zakresie.
		 Jedno z tych postępowań dotyczyło organizacji Kiermaszów Ekonomii Społecznej w roku 2021. Wartość
zamówienia to 41 tys. złotych. Aspekt społeczny wykorzystany został w kryterium oceny ofert. 30 pkt na 100
możliwych wykonawca mógł uzyskać zatrudniając 2 osoby – pracowników spółdzielni socjalnych lub przedsiębiorstw społecznych - będące w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. Osoby wskazane przez
zamawiającego zostały zatrudnione do realizacji zamówienia. Link do dokumentacji postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/427334
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		 Inny przykład to postępowanie na przygotowanie wyżywienia wraz z dowozem pod adresy wskazane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Wartość zamówienia
to ok. 56 tys. złotych. Zamówienie zostało zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej, spółdzielni socjalnych
oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w klauzuli zastrzeżonej. Zadanie podzielone zostało
na trzy części, każdą z nich – dzięki zastrzeżeniu - realizował inny podmiot ekonomii społecznej: Spółdzielnia
Socjalna „SMAK” z Kolbuszowej, Spółdzielnia Socjalna „Akademia Smaku” także z Kolbuszowej oraz Zakład
Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie oddział Stowarzyszenia „Dobry Dom” z Nowej Sarzyny. Link do
dokumentacji postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/439666

		 Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych realizowanych przez ROPS wynikają głównie ze
specyfiki projektu koordynacji sektora ekonomii społecznej, który z założenia ma wspierać podmioty
ekonomii społecznej. W przypadku usług cateringowych, jest to wymagane zapisami w umowie o dofinansowanie projektu. Zastosowanie klauzul społecznych wymaga od nas najpierw sprawdzenia czy
na lokalnym rynku funkcjonują podmioty ekonomii społecznej, które mogłyby zrealizować dane zamówienia. To sprawia, że mamy dobre rozeznanie rynku i dzięki temu wiemy jakie podmioty możemy
wesprzeć.
		 Podstawowym i chyba najważniejszym argumentem za stosowaniem aspektów społecznych jest
chęć realizacji zamówienia przez podmioty ekonomii społecznej, dla których poza zyskiem finansowym
liczy się zysk społeczny, czyli pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem z różnych powodów. Podmioty
ekonomii społecznej z lokalnego rynku, które realizują nasze zamówienia, są nam znane i łatwiej o dobrą współpracę przy realizacji konkretnych działań.
Łukasz Ferencz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
starszy inspektor ds. zamówień publicznych
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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego powstała w 1993 roku, obecnie
jedynym jej akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Agencja
mieści się w Rzeszowie, jej działania służą przede wszystkim wspieraniu przedsiębiorczości i samorządności w województwie podkarpackim.
		

		Przykładem zamówienia, w którym Agencja zastosowała aspekt społeczny, może
być postępowanie dotyczące cateringu na zajęcia poradnictwa prospołecznego dla
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach projektu „Dostępna praca” realizowanego ze środków
Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wartość zamówienia to
ok. 11 tys. złotych. W postępowaniu zastosowano wymóg zatrudnienia 1 osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w klauzuli zastrzeżonej. Link do dokumentacji postępowania:
https://rarr.rzeszow.pl/zamowienia-publiczne/bs-2611-10-2021-kompleksowa-usluga-cateringowa-dla-uczestnikow-projektu-dostepna-praca

		 Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych to rozwiązania umożliwiające wspieranie działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i polityki społecznej podczas wydatkowania środków
publicznych. Stosowanie aspektów społecznych wpływa na lokalną politykę społeczną w postaci aktywizacji zawodowej osób zatrudnionych. Szczególnie ma to duży wpływ w mniejszych społecznościach,
gdzie bardzo trudno jest znaleźć zatrudnienie, a osoby bez pracy często czują się wykluczone.
		 Zastosowanie aspektów społecznych pozwala na osiąganie rezultatów społecznych, które promują zatrudnienie i włączenie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy
umożliwiają organizacjom pozarządowym realizację ich misji społecznej, co w dłuższej perspektywie
może przynieść korzyści dla całego społeczeństwa.
Marek Duda, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych
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		 Inne przykłady postępowań, w których podmioty z województwa podkarpackiego zastosowały w 2021
roku aspekty społeczne zestawione zostały w poniższej tabeli.

Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Aspekt społeczny

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Jaśle

Zatrudnienie
asystenta
osobistego osoby
niepełnosprawnej.
Działanie w ramach
programu „Asystent
osobisty osoby
niepełnosprawnej” –
edycja 2021. Działanie
w ramach funduszu
solidarnościowego

Kryterium oceny
ofert: zatrudnienie do
realizacji zamówienia
co najmniej jednej
osoby
z niepełnosprawnością

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Usługa szkoleniowa
pt. „Prawnoorganizacyjne aspekty
funkcjonowania
systemu edukacji
w Polsce w kontekście
realizacji projektów
współfinansowanych
z Europejskiego
Funduszu
Społecznego”

Kryterium oceny
ofert: zatrudnienie
do realizacji
zamówienia co
najmniej jednej osoby
z niepełnosprawnością

Link do dokumentacji
postępowania

https://miniportal.uzp.gov.
pl/Postepowania/8af920f31a52-4b32-9fcc0dc9c5b79742

https://miniportal.
uzp.gov.pl/
Postepowania/855037390ecb-44ea-a630f0bb55305dab
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Centrum
Integracji
Społecznej
w Krośnie

Stalowowolskie
Centrum Usług
Wspólnych

Gmina Leżajsk
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Usługa społeczna
w ramach Programu
Ministerstwa
Rodziny i Polityki
Społecznej „Opieka
wytchnieniowa”
- edycja 2021 –
pobyt dzienny,
finansowanego ze
środków Funduszu
Solidarnościowego
Wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej
w rejonie budynków
nr 3, 3a, 3b przy ul.
Staszica w Stalowej
Woli

Utrzymanie zieleni na
terenie Gminy Leżajsk
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w 2021
roku

Kryterium oceny
ofert: wykonawca
należy do kategorii
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym lub
zatrudni takie osoby do
realizacji zamówienia

https://miniportal.
uzp.gov.pl/
Postepowania/23814e0772b7-4f40-93cf98b973f69bf6

Klauzula pracownicza
(wymóg zatrudnienia
na umowę o pracę)

https://i-przetargi.com.
pl/ogloszenie/3345241/
wykonanie-sieci-kanalizacjideszczowej-w-rejoniebudynkow-nr-3-3a-3b-przyul-staszica-w-stalowej-woli

Klauzula pracownicza
(wymóg zatrudnienia
na umowę pracę) oraz
klauzula zastrzeżona
dotycząca osób
bezrobotnych

https://uglezajsk.bip.
gov.pl/zamowieniapubliczne-pow-130-tys/
utrzymanie-zieleni-naterenie-gminy-lezajskwraz-z-infrastrukturatowarzyszaca-w-2021-r.
html

Zespół Szkół
w Przewrotnem

Gmina Pruchnik

Dostawy owoców
i warzyw na potrzeby
żywienia zbiorowego
do stołówki szkolnej
w Zespole Szkół
w Przewrotnem

Przygotowanie
i dostarczenie
posiłków dla dzieci
przedszkolnych oraz
uczniów ze szkół
podstawowych
z terenu Gminy
Pruchnik w roku
szkolnym 2021/2022

Klauzula zastrzeżona
dotycząca osób
bezrobotnych

http://przewrotne.
biposwiata.pl/
wiadomosci/3/
wiadomosc/219776/
dostawa_owocow_i_
warzyw__na_potrzeby_
zbiorowego_zywienia_do_
stol

Klauzula zastrzeżona
(różne kategorie osób)

https://i-przetargi.com.
pl/ogloszenie/3380646/
przygotowanie-idostarczenie-posilkowdla-dzieci-przedszkolnychoraz-uczniow-ze-szkolpodstawowych-z-terenugminy-pruchnik-w-rokuszkolnym-2021-20
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7		 Użyteczne źródła informacji
Najważniejsze akty prawne
●

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.):
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/36617/Dyrektywa_2014_24_UE_wersja_skonsolidowana_01.01.2020.pdf

●

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.):
www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36618/Dyrektywa_2014_25_UE_wersja_skonsolidowana_01.01.2020.pdf

●

ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf

●

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091571240/U/D20091240Lj.pdf

●

ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 2085):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060940651/U/D20060651Lj.pdf

●

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 176):
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031221143/U/D20031143Lj.pdf

●

ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 485):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001777/U/D20151777Lj.pdf
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Informacje dotyczące nowego Prawa zamówień publicznych
oraz społecznych zamówień publicznych
●

zakładka poświęcona społecznym zamówieniom na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/spoleczne-zamowienia

●

zakładka poświęcona nowemu Prawu zamówień publicznych na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych:
www.uzp.gov.pl/nowe-pzp

●

komentarz UZP do nowego Prawa zamówień publicznych:
www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-pzp/komentarz-do-nowego-pzp

●

„Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych”, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, lipiec 2021
http://ozrss.pl/pobierz/aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.pdf

●

„Zamówienia społeczne – podręcznik stosowania”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej
Górze, 2021:
www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/ZAMOWIENIA-SPOLECZNE-PODRECZNIK-STOSOWANIA

●

„Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Poradnik dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy,
urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy”, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2020, wydanie czwarte:
https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/klauzule_
spoleczne_w_zamowieniach_publicznych_do_31.12.2020.pdf

●

„Fairtrade w zamówieniach publicznych Wydanie II”, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, 2021:
www.fairtrade.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/PL-ZZP-A4-screen-2021.pdf

●

Vademecum Zamówień Społecznych:
https://zamowieniaspoleczne.pl
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Informacje dotyczące ekonomii społecznej
●

strona internetowa Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

●

ogólnopolska baza przedsiębiorstw społecznych:
www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl

●

wykaz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spoleczn
ej,3920.html

●

ekonomia Społeczna w województwie podkarpackim:
https://es.rops.rzeszow.pl

●

strona internetowa projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II”:
https://ozrss.pl/sires-ii/
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