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1. Klauzule społeczne 
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1.  Klauzule społeczne 

Klauzule społeczne to wyjątek od reguły dopuszczany                 

w unijnym prawie zamówień publicznych z uwagi na istotne 

względy społeczne. 

 

Co do zasady kryteria oceny oferty złożonej                                   

w ramach zamówień publicznych dotyczą ceny i jakości 

przedmiotu zamówienia, ale prawo unijne przewiduje 

możliwość wprowadzenia przez udzielającego zamówienia 

dodatkowych kryteriów społecznych, o ile nie narusza to 

swobody wyboru.  
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Prawo unijne zezwala na stosowanie trzech wyjątków: 

 zamknięcie (zastrzeżenie) postępowania o udzielnie 

zamówienia wyłącznie do podmiotów zatrudniających osoby 

niepełnosprawne, 

 uzależnienie realizacji przedmiotu zamówienia od zatrudnienia 

osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,  

 uzależnienie realizacji przedmiotu zamówienia od podjęcia 

przez wykonawcę działań pro pracowniczych,  np. szkoleń dla 

pracowników lub kandydatów do pracy. 

Można je stosować, gdy przynosi to istotne korzyści społeczne         

i gdy taka możliwość określona jest w prawie krajowym.  

 

1.  Klauzule społeczne 
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2. Podstawy prawne 
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Możliwość wprowadzenia klauzul społecznych i środowiskowych 

przewiduje Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania 

zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych  

oraz 

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 

zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. 

2. Podstawy prawne 
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Dyrektywy stwierdzają m.in., że zamawiający „mogą określić 

szczególne warunki odnoszące się do realizacji danego 

zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z prawem 

wspólnotowym oraz że zostały one podane w ogłoszeniu 

stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie                

lub w specyfikacjach. Warunki odnoszące się do realizacji 

zamówienia mogą w szczególności dotyczyć kwestii społecznych 

oraz ochrony środowiska.” Warunki te mogą zachęcać do 

„organizacji wewnętrznych szkoleń zawodowych, zatrudniania 

osób mających szczególnych trudności  z integracją,  a także 

zwalczania bezrobocia lub ochrony środowiska”.  

 

2. Podstawy prawne 
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W roku 2009  na podstawie możliwości zawartej w dyrektywach 

unijnych do polskiego prawa zamówień publicznych 

wprowadzono dwie klauzule społeczne. Pierwsza wprowadzona 

została poprzez nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych         

i dotyczy przede wszystkim preferencji związanych                                      

z zatrudnianiem osób wykluczonych z rynku pracy.  

Druga, dotycząca wykonawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne, wprowadzona została poprzez nowelizację 

prawa zamówień publicznych.  

2. Podstawy prawne 
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Klauzula określona w ust. 2 art. 22 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych umożliwia zamawiającemu zamknięcie kręgu 

podmiotów mogących ubiegać się o udzielnie zamówienia 

wyłącznie do wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych 

pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  To tak zwana 

klauzula zastrzeżona. 

Klauzula prozatrudnieniowa określona jest w art. 29, ust.4. 

Zgodnie z nią zamawiający może określić w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, 

dotyczące: 

 

 

 

 

2. Podstawy prawne 
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 zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, 

 utworzenia funduszu szkoleniowego, w którym wpłaty 

pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność 

najniższej wpłaty określonej ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (1% funduszu płac) 

lub zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu 

szkoleniowego, do wysokości określonej co najmniej 

czterokrotność najniższej wpłaty. 

2. Podstawy prawne 
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2. Podstawy prawne 

Klauzula z art. 29 obejmuje: 

 osoby bezrobotne,  

 młodocianych w celu przygotowania zawodowego, 

 osoby niepełnosprawne, 

 bezdomnych realizujących indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności, 

 uzależnionych po zakończeniu programu psychoterapii               

w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

 chorych psychicznie, 
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 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności                 

w integracji ze środowiskiem, 

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, 

 

którzy zostaną zatrudnieni do realizacji zamówienia. 

2. Podstawy prawne 
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Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych 

zamawiający, w przypadku zdecydowania się na klauzule 

społeczne powinien określić to w postanowieniach SIWZ.  

W przypadku wymogów o charakterze zatrudnieniowym trzeba 

określić:  

 liczbę osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub innych 

zatrudnionych,  

 okres wymaganego zatrudnienia tych osób,  

 sposób dokumentowania zatrudnienia osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych lub innych,  

2. Podstawy prawne 
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 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wymagań w zakresie zatrudnienia  

 oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnia. 

 

W praktyce zamawiający określają także formę weryfikacji 

statusu osób zatrudnianych  oraz formę zatrudnienia tych osób. 

Stosuje się także rozwiązanie polegające na określeniu zadań 

wchodzących w skład zamówienia i wskazanie, do realizacji 

jakich zadań mają być zatrudnione te osoby. 

2. Podstawy prawne 
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3. Możliwe zastosowania 
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3. Możliwe zastosowania 

Zamówienia publiczne to spory rynek, którego wartość            

w 2011 roku wyniosła ok. 144 mld złotych, co stanowiło ok. 

9,5% PKB. W 2011 roku było blisko 14 tysięcy zamawiających, 

z czego największą grupę (ponad 45%) stanowiły samorządy 

terytorialne. 

Klauzule społeczne: 

 są przede wszystkim instrumentem pozwalającym łączyć 

zakup usług czy towarów niezbędnych do realizacji zadań 

publicznych z osiąganiem dodatkowych korzyści 

społecznych, co oznacza zwiększenie skuteczności                  

i efektywności wykorzystania środków publicznych, 
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 stymulują zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem 

zawodowym i społecznym, a dzięki temu umożliwiają 

wyrównywanie ich szans na rynku pracy, 

 wzmacniają kompetencje pracowników i poprawiają ich 

sytuację na rynku pracy,  

 promują wśród pracodawców idee równości szans oraz 

integracji zawodowej, 

 budują przyjazny wizerunek zamawiających. 

To ważny, ale uzupełniający instrument polityki społecznej        

na poziomie państwa, regionu, powiatu czy gminy. 
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3. Możliwe zastosowania 

Klauzule społeczne dają także możliwość wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej, o czym świadczyć może 

przykład Włoch i Polski.  

Ale klauzule społeczne nie są instrumentem adresowanym 

wprost do podmiotów ekonomii społecznej. To, czy służą 

rozwojowi przedsiębiorczości społecznej zależy od intencji 

zamawiających.  

W przypadku Polski zarówno rząd, jak i samorządy 

terytorialne traktują klauzule społeczne jako narzędzie 

wspierania przedsiębiorczości społecznej.  
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3. Możliwe zastosowania 

Przedsiębiorstwa społeczne nie mogą być jednak 
uprzywilejowane podmiotowo,  muszą konkurować z innymi 
przedsiębiorcami pod względem ceny i jakości wykonania 
zamówienia. 

Z punktu widzenia zamawiających, w szczególności 
samorządów terytorialnych, przedsiębiorstwa społeczne mają 
dwa istotne atuty: 

 dają potencjalnie znaczne większe szanse na trwałą 
integrację zawodową i zatrudnienie osób wykluczonych 
społecznie, trwające także po zakończeniu realizacji 
zamówienia, niż inne firmy, bo taka jest misja ich działania, 
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 silne zakorzenienie w społeczności lokalnej, które powoduje, 

że z pożytków społecznych wynikających z realizacji przez 

przedsiębiorstwo społeczne zamówienia publicznego, 

korzysta społeczność lokalna. 

 

Instrumentem wsparcia rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

mogą być także zamówienia do 14 tysięcy euro. W tym trybie 

można również stosować klauzule społeczne. 
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4. Praktyka stosowania 
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4.  Praktyka stosowania 

Urząd Zamówień Publicznych ma informacje dotyczące 

stosowania klauzuli zastrzeżonej. W 2011 roku została ona 

zastosowana w 325 postępowania (niecałe 0,2% wszystkich 

postępowań). 

Klauzulę zatrudnieniową dotychczas zastosowało kilkadziesiąt 

samorządów i ich jednostek, m.in. Gdynia, Gdańsk, Brzeziny, 

Wrocław, Częstochowa, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń Byczyna,  

GOPS Piecki, Teatr Nowy z Łodzi, Opolskie Centrum Onkologii, 

Zakład Komunalny "Kleszczów” czy też ROPS w Krakowie.  
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4.  Praktyka stosowania 

Jest przykład zastosowania dwóch klauzul jednocześnie przez 

Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa. 

W tym roku ukazały się pierwsze zamówienia z klauzulą                   

na poziomie rządowym. Trzech takich zamówień objętych 

zatrudnieniem osób bezrobotnych udzieliło Ministerstwo 

Zdrowia. 

Samorządy w większości przypadków stosują klauzulę 

zatrudnieniową jako instrument wsparcia przedsiębiorczości 

społecznej. 
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4.  Praktyka stosowania 

Główne przyczyny niestosowania klauzul: 

 brak wiedzy na temat istnienia klauzul, 

 brak świadomości korzyści płynących z ich zastosowania, 

 brak wiedzy i umiejętności w stosowaniu klauzul                                         
w przetargach, 

 obawa przed wdrażaniem nowego, niesprawdzonego 
rozwiązania, 

 fetysz ceny, 

 brak rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców, 

 ograniczona liczba przedsiębiorstw społecznych, które 
mogłyby ubiegać się o zamówienia publiczne. 
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5. Przyszłość 
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5.  Przyszłość 

Zainteresowanie Komisji Europejskiej poszerzeniem                           
i wzmocnieniem stosowania klauzul społecznych jako 
instrumentu stymulującego zatrudnienie w czasach kryzysu 
gospodarczego, a także wspierającego przedsiębiorczość 
społeczną. 

Zainteresowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej               
w upowszechnieniu klauzul społecznych jako instrumentu 
wspierającego zatrudnienie i stymulującego rozwój ekonomii 
społecznej. 

Zainteresowanie klauzulami ze strony UZP. 
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5.  Przyszłość 

Komisja Europejska w 2011 roku przygotowała projekty 
zmian w Dyrektywach dotyczących zamówień publicznych: 

 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie zamówień publicznych KOM(2011) 896   

 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych KOM(2011) 895,   

opublikowane przez KE  20.12.2011 r. 
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5.  Przyszłość 

Komisja proponuje, m.in. poszerzenie klauzuli zastrzeżonej 
do wykonawców zatrudniających ponad 30 % osób 
niepełnosprawnych lub innych osób w trudnej sytuacji na 
rynku pracy.  

Inna propozycja to uwzględnianie charakterystyki związanej        
z warunkami pracy osób bezpośrednio uczestniczących               
w danym procesie produkcji lub realizacji usługi. 

Komisja proponuje również podwyższenie progu nie 
wymagającego stosowania procedur zamówień publicznych 
w przypadku zamówień na usługi społeczne, zdrowotne                                       
i edukacyjne (do 500 tys. euro). 
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5.  Przyszłość 

Urząd Zamówień Publicznych przygotował propozycję 
nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych podwyższającą 
próg nie wymagający stosowania ustawy do 20 tysięcy euro. 
 
Więcej informacji w zakładce Społeczne zamówienia 
publiczne na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl 
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Dziękuję za uwagę 
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