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Społeczne zamówienia publiczne – definicja 

Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne* odnoszą się  

do etapów zamówień publicznych, które uwzględniają jeden  

lub kilka następujących aspektów:  

 promocja godnej pracy,  

 poszanowanie praw człowieka i prawa pracy,  

 wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych),  

 ekonomia społeczna i MSP,  

 promocja równych szans oraz zasady ,,dostępny i przeznaczony dla 

wszystkich”,  

 włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii 

uczciwego i etycznego handlu -  

przy poszanowaniu zasad traktatowych i dyrektyw w sprawie zamówień 

publicznych. 
* Podręcznik KE „Buying Social”  





Korzyści dla JST i lokalnych społeczności, wynikające  

ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych 

 zwiększenie efektywności wydatków publicznych; 

 tworzenie miejsc pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy, integracja społeczna i zawodowa tych osób; 

 wzrost jakości życia mieszkańców; 

  uspołecznianie usług ważnych dla obywateli; 

 korzyści wizerunkowe – wrażliwość społeczna władz; 

 wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy; 

 większe wpływy do lokalnego budżetu z tytułu podatków; 

 wsparcie podmiotów zatrudniających osoby defaworyzowane; 

 wsparcie sektora ekonomii społecznej; 

 zmniejszenie środków na pomoc społeczną. 



Dlaczego nie stosujemy klauzul społecznych? 

→ brak wiedzy na temat istnienia klauzul, brak woli, 

→ brak świadomości korzyści płynących z ich zastosowania, 

→ obawa przed wdrażaniem nowego, niesprawdzonego 

rozwiązania („ryzykowne”), 

→ obawa przed unieważnieniem postępowania przez 
organy kontroli oraz z powodu odwołań uczestników 

postępowania, 

→ brak systemowych rozwiązań gwarantujących stosowanie 

zrównoważonych zamówień publicznych, 

→ obawa, że to zwiększy koszty realizacji zamówień, 

→ brak rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców, 

→ ograniczona liczba przedsiębiorstw społecznych, które 
mogłyby ubiegać się o zamówienia publiczne – ryzyko 

braku ofert. 



Aspekty społeczne i klauzule społeczne  

w zamówieniach publicznych 

to elementy, jakie ze względu na realizację szczególnych potrzeb 

społecznych mogą być uwzględniane na poszczególnych etapach 

procesu udzielenia zamówienia publicznego:  

poczynając od możliwości istniejących przy definiowaniu przedmiotu 

zamówienia, możliwości zastrzeżenia zamówienia dla określonych 

podmiotów, poprzez elementy społeczne, jakie mogą być brane pod 

uwagę przy określaniu podmiotowych kryteriów dyskwalifikacji oferentów 

oraz kryteriów zdolności technicznej, definiowaniu pozacenowych 

kryteriów oceny ofert czy badaniu ofert pod względem rażąco niskiej 

ceny, aż po uwzględnianie warunków społecznych w dodatkowych 

warunkach realizacji zamówienia 

 

Przyjęło się że jest to pojęcie szersze niż ,,klauzule społeczne” rozumiane 

jako przepisy artykułu 22 ust. 2, 29 ust. 3a, 29 ust. 4  oraz 138 p ustawy Pzp. 

 



Regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych 

 Zamówienie zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp 

 Zamówienie zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne – 

art. 138p Pzp 

 Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - 29 ust. 3a pzp 

  Warunek zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - klauzula zatrudnieniowa - art. 29 ust. 4 pzp  

 Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne: 

wymagania w zakresie dostępności dla ON lub projektowanie dla 

wszystkich użytkowników, wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, pozostałe wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych m.in. 

integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych – art. 

29 i 30 Pzp; 

 Oznakowania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia – art. 30a Pzp 

oraz kryteriach oceny ofert – art. 91 ust. 2 pkt. 2 Pzp; 

 Pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych; 

 Tryb in-house – art. 67 ust. 1 pkt 12-14 pzp. 





Klauzula zastrzeżona – art. 22 ust. 2 
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art. 22 ust. 2 oraz 2a: 

 

Podmioty zatrudniające 
niepełnosprawnych oraz osoby z innych 
grup zagrożonych marginalizacją społeczną 

 

Ustawowo: minimum 30% zatrudnionych 
pracowników, ale zamawiający może 
wskazać więcej 

Wykonawca musi być zakładem pracy chronionej albo innym podmiotem prowadzącym 

działalność służącą społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych oraz zatrudniać co najmniej 30% osób z grup 

marginalizowanych. 



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

Grupy zagrożone marginalizacją społeczną: 
 

1) osoby  niepełnosprawne,  
2) osoby bezrobotne,  

3) osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów 

karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,  

4) osoby z zaburzeniami psychicznymi,  

5) osoby bezdomne,  

6) osoby,  które  uzyskały  w  RP status  uchodźcy  lub  

ochronę uzupełniającą,   

7) osoby do 30. r.ż. oraz po ukończeniu 50. r.ż., 

8) osoby posiadające status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia,  

9) osoby  będące  członkami mniejszości  znajdującej  się  w  

niekorzystnej  sytuacji, w szczególności  będące  

członkami  mniejszości  narodowych  i  etnicznych.  



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

Zamówienia zastrzeżone – art. 22 ust. 2  

 

Korzyści: 
 

- Realizacja zamówienia przez podmiot ekonomii społecznej; 

 
- Podtrzymywanie lub poszerzanie zatrudnienia osób z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym przez 

Wykonawcę; 

 

- Wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób 
defaworyzowanych 

 

 

 
 



Specjalny reżim zamówień 
zastrzeżonych na usługi społeczne, 

zdrowotne oraz kulturalne 



Art. 138p ustawy Pzp 

 

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie 
zamówienia na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne 
mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności 
publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i 
zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp; 

2) 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; 

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na 
współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym 
lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w 
swoim statucie; 

4) 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 przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. 

Specjalny reżim zamówień zastrzeżonych na usługi 
społeczne, zdrowotne oraz kulturalne – ustawa Pzp  



Przykładowe usługi objęte możliwością zastosowania zamówień zastrzeżonych na podstawie 
art. 138p ustawy Pzp 

 KOD CPV Opis usługi 
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji 
75122000-7 Usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej 
75123000-4 Administrowanie osiedlami mieszkalnymi 
80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego 
80511000-9 Usługi szkolenia personelu 
80590000-6 Usługi seminaryjne 
Od 85000000-9 
do  85323000-9 

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 
85200000-1 Usługi weterynaryjne 
85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej 
85310000-5 Usługi pracy społecznej 
85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe 
85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych 
85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 
85311300-5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży 
85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych 
85312100-0 Usługi opieki dziennej 
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi 
85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

9250000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 

Specjalny reżim zamówień zastrzeżonych na usługi 
społeczne, zdrowotne oraz kulturalne – ustawa Pzp  



Specjalny reżim zamówień zastrzeżonych na usługi 
społeczne, zdrowotne oraz kulturalne – ustawa Pzp  

1. Cel działalności - realizacja zadań w zakresie użyteczności 

publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz 

społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa   

w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp;  

2. Niedziałanie w celu osiągnięcia zysku, przeznaczanie całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczanie zysku do podziału między swoich udziałowców, 

akcjonariuszy i pracowników;  

3. Struktura zarządzania lub struktura własnościowa opierająca się 
na współzarządzaniu  w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 

pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników -  

może być potwierdzone w statucie (spółdzielnia, stowarzyszenie, 

ZAZ), umowie spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego, 
która w szczególności określa cele, strukturę, liczbę i wysokość 

udziałów oraz zasady podziału zysków (spółki non-profit) lub innym 

dokumencie poświadczającym spełnianie warunków 
wymaganych po wyborze oferty najwyżej ocenionej. 



Specjalny reżim zamówień zastrzeżonych na usługi 
społeczne, zdrowotne oraz kulturalne – ustawa Pzp  

Korzyści: 

 
- Realizacja zamówienia przez podmiot ekonomii 

solidarnej, w szczególności przez przedsiębiorstwo 

społeczne; 

 
- Wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób 

defaworyzowanych będących pracownikami 

Wykonawcy lub których wspiera Wykonawca; 

 
- Uspołecznienie świadczenia usług istotnych dla 

obywateli poprzez ich realizację przez PES 



Klauzula - art. 29 ust. 3a Pzp  

 



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

art. 29 ust. 3a  

 

Zamawiający określa w opisie przedmiotu 

zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

wymagania zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

Artykuł 22 paragraf 1 Kodeksu pracy   

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się  

do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem.  

Zatrudnienie w wyżej wskazanych warunkach jest zatrudnieniem na 

podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony 

umowy. Tym samym, analizując czy dana czynność będzie miała cechy 

stosunku pracy zamawiający powinien w szczególności przeanalizować czy 

czynność ta:  

• ma charakter czynności powtarzalnej lub ciągłej wykonywanej w 

określonych godzinach  i miejscu oraz warunkach podporządkowania 

określonym normom porządkowym (np. regulamin pracy) czy też 

czynności doraźnej, której efektem ma być osiągnięcie określonego 

rezultatu oraz czy  

• ma być realizowana pod kierownictwem i zgodnie z poleceniami i 

konkretnymi wytycznymi wykonawcy czy też osoba wykonująca tę 

czynność w ramach realizacji zamówienia będzie miała swobodę 

odnośnie organizacji swojej pracy oraz doboru metod służących 

osiągnięciu oczekiwanego rezultatu.  



Klauzula zatrudnieniowa - art. 29 ust. 4 Pzp  

 



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

Warunki społeczne sprzyjające zatrudnieniu   
Zamawiający może określić w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagania związane z realizacją 

zamówienia, które mogą obejmować aspekty 

gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane  

z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności 

dotyczące zatrudnienia: 

 

 – bezrobotnych lub młodocianych   

– niepełnosprawnych   

– innych grup defaworyzowanych wskazanych  

w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we 

właściwych przepisach państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, art. 29 ust. 4 Pzp  



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

O czym trzeba pamiętać określając oraz weryfikując wymagania ustalone 

na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp:  

  

• Oświadczenie wykonawcy jest podstawowym dowodem 

potwierdzającym spełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.   

• Żądanie dokumentów umożliwiających identyfikację imienia i nazwiska 

nie jest dopuszczalne w przypadku większości z grup osób wskazanych w 

art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - tj.: niepełnosprawnych, uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, osób chorych 

psychicznie, osób zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców  - ich 

dane są kwalifikowane jako  dane wrażliwe, o których mowa w art. 27 

ust. 1 ustawy  o ochronie danych osobowych.   

• Dopuszcza się wszystkie formy zatrudnienia chyba, że znajduje 

zastosowanie art. 29 ust. 3a ustawy;  

• Warunek może realizować jeden lub więcej partnerów w ramach 

konsorcjum;  

• Warunek może być zrealizowany przez zatrudnienia wskazanych osób 

przez podwykonawcę.  

  



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  

art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4 Pzp 

 

Korzyści:  

 
- Zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przynajmniej na czas realizacji 

zatrudnienia/zwiększenie szans tych osób na znalezienie 

trwałego zatrudnienia; 

 

- Wsparcie integracji społecznej i zawodowej tych osób; 

 

- Ułatwienie dostępu do zamówień PESom, a zwłaszcza 

podmiotom ekonomii solidarnej, które takie osoby 

zatrudniają i prowadzą ich integrację społeczno-

zawodową. 

 



Możliwość uwzględniania kwestii społecznych na podstawie ustawy Pzp  

 

 

• art. 15a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – jednostka sektora 

finansów publicznych udzielając zamówienia (które nie podlega ze 

względu na jego wartość ustawie Prawo zamówień publicznych) może 

zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

spółdzielnie socjalne.  

 

• Tryb in-house – gdy zamawiający sprawuje nad osobą prawną, której 

udziela zamówienia kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej 

nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na 

cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy 

kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez 

zamawiającego w taki sam sposób, 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, w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego 

udziału kapitału prywatnego –art. 67 pkt. 12-14 pzp. 

 



Możliwość uwzględniania kwestii społecznych na podstawie ustawy Pzp  

 

 

Bezpośrednie zlecenie organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom 

socjalnym  w przypadku zamówień poniżej wartości progów unijnych, 

których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane realizujące 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie 

rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

będące przedmiotem działalności statutowej tych podmiotów - na 

podstawie art. 4d ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp  



ASPEKTY SPOŁECZNE 



 wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub 

projektowanie dla wszystkich użytkowników, wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, pozostałe wymagania związane  

z realizacją zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych 

m.in. integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych; 

 oznakowania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriach 

oceny ofert; 

 pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych, np.: 

•  zatrudnienie na minimum ½ etatu osób niepełnosprawnych lub osób 

bezrobotnych w ramach realizacji zamówienia;  

• pozacenowe kryterium oceny dotyczące podmiotu ekonomii społecznej  

(w zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys. 

euro, a także w zamówieniach publicznych na usługi społeczne). 

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający  

aspekty społeczne 



 w przypadku realizacji projektu w ramach EFRR, EFS i FS na lata 

2014-2020: 

 

 

Realizator projektu może zlecić zadania w trybach przewidzianych 

w uodppiow pod warunkiem, iż jest jednostką administracji 

rządowej lub samorządowej. 

Podstawowym trybem zlecania zadania jest otwarty konkurs ofert, 

który można stosować niezależnie od wartości zlecanego zadania.  
O realizację zadania mogą ubiegać się jedynie podmioty 

wymienione w ustawie, m.in. ngo i spółdzielnie socjalne. 

Zlecanie zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 



  

 
Etap I   jednak spróbuję… w końcu inni mogą… 
 

Etap II  jakie są potrzeby społeczne w mojej gminie, powiecie?.... 
 

Etap III czy jest podmiot, który wykona moje zamówienie? 
 

Etap IV który aspekt/klauzulę społeczną zastosować? 
 

Etap V  zapisy dot. aspektów/klauzul społecznych w dokumentach   
Etap VI przeprowadzenie postępowania – od ogłoszenia  

  do podpisania umowy 
 

Etap VII monitorowanie realizacji zamówienia pod kątem                
               stosowania klauzuli i ocena efektów jej zastosowania 

Etapy przygotowania i realizacji postępowania  

z zastosowaniem klauzul społecznych 

Prawie koniec 



Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne  



  

• świadomie – nie na siłę - świadomość celów, jakie chcemy 

osiągnąć  

  

• kompleksowe podejście samorządu do problemów społecznych 
poprzez odpowiednie inicjatywy, których zamówienia mogą 

być istotnym elementem  

 

• rzetelną analizę potrzeb i możliwości, w tym sytuacji osób, które 
potrzebują wsparcia oraz sytuacji na rynku wykonawców   

 

• dobór właściwych instrumentów do przedmiotu zamówienia  

 
• zapewnienie sobie narzędzi do skutecznego egzekwowania od 

wykonawców wywiązywania się z obowiązków nałożonych na 

nich przez zamawiającego (zapisy  w umowie, uprawnienia 

kontrolne, sankcje)  

  

Aspekty społeczne – jak stosować? 



Dziękuję za uwagę 
 

Karolina Jarosz 


