
Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

KLAUZULE SPOMECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 



Dlaczego warto stosować społeczne 

zamówienia publiczne?  

 

 Budowanie wizerunku organu społecznie 

odpowiedzialnego udzielającego zamówienia z 

zastosowaniem klauzul społecznych  

 Możliwość wspierania sektora ekonomii społecznej  

 Możliwość tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

podtrzymanie istniejących miejsc pracy  

 Realne korzyści finansowe: m.in. obniżka wpłat na 

PFRON przy zastosowaniu art. 22 ust.2 ustawy PZP  

 



 WYKAZ KLAUZUL 

 ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE 

 WARUNEK DOTYCZĄCY ZATRUDNIENIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
OSÓB Z GRUP MARGINALIZOWANYCH 

 WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB 
WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH 
REWITALIZACYJNYCH 

 OZNAKOWANIE SPOŁECZNE 

 ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE NA WYBRANE USŁUGI SPOŁECZNE, 
ZDROWOTNE ORAZ KULTURALNE 

 ASPEKTY SPOŁECZNE W POZACENOWYCH KRYTERIACH OCENY OFERT 

 BEZPOŚREDNIE ZLECENIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO 
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 

 ZAMÓWIENIA IN HOUSE 



1. ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE 

 Art. 22 ust. 2  

 

 przewiduje uprawnienie zastrzeżenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu, ze o udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, obejmuje społeczna i 

zawodową integracje osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych 

 



2. WARUNEK DOTYCZĄCY ZATRUDNIENIA 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA OSÓB Z GRUP 

MARGINALIZOWANYCH 

 
 Art. 29 ust. 4 

 

 Zamawiający może określić w opisie przedmiotu 

zamówienia wymagania związane z realizacją 

zamówienia,  w szczególności dotyczące zatrudnienia 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 



3. WYMAGANIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH 

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 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 prace 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. 

 



4. ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI W 

PRZEDSIĘWZIĘCIACH 

REWITALIZACYJNYCH 

 
 Art. 4d ust. 1 pkt 5 

 

 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 

 



5. OZNAKOWANIE SPOŁECZNE 

 

 art. 30a 

 

 możliwość bezpośredniego wskazania przez zamawiających 

w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

właściwego oznakowania celem nadania zamówieniu 

określonej charakterystyki. Oznakowanie, w tym m.in. 

oznakowanie ekologiczne (ekoetykiety) lub oznakowanie 

społeczne, jak zostało wskazane powyżej, może zostać 

wykorzystane w ramach różnych elementów postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa dopuszcza 

wykorzystanie etykiet w ramach opisu przedmiotu 

zamówienia, kryteriów oceny ofert lub warunków realizacji 

zamówienia.  

 



6. ZAMÓWIENIA ZASTRZEŻONE NA 

WYBRANE 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 (zakres kodów 

CPV wskazany w treści art. 138p) mogą ubiegać się 

wyłącznie podmioty ekonomii społecznej 

 



7. ASPEKTY SPOŁECZNE W 

POZACENOWYCH KRYTERIACH 

OCENY OFERT 

 
 Art. 91 ust 2 

 

 Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub 

koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: (…) aspekty społeczne, w 

tym: integracja zawodowa i społeczna osób, o których 

mowa w art. 22 ust. 2. Istotny jest związek z 

przedmiotem zamówienia czyli ograniczenie do osób 

marginalizowanych zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

 



8. BEZPOŚREDNIE ZLECENIE ZAMÓWIENIA 

PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO SPÓŁDZIELNI 

SOCJALNEJ 

 
 Art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych  

 

 Zastosowanie art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych w przypadku zamówień o wartości nie 

przekraczającej 30 tys. Euro, tj. skierowanie 

zamówienia bez procedury o spółdzielni socjalnej 

 



9. ZAMÓWIENIA IN HOUSE 

 Art. 67 ust. 1 pkt. 12 lub 14 

 

 Udzielanie zamówień bezpośrednio (z wolnej ręki) 

osobom prawnym (m.in. spółdzielniom socjalnym osób 

prawnych)  

 


