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1 STRESZCZENIE 
 

Ekspertyzę niniejszą wykonano w wykonaniu zamówienia publicznego (znak sprawy: 

MCPS.ES/KP/351-1/2019) na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej omówienia społecznych 

kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na wspieranie 

podmiotów ekonomii społecznej. Analiza dotyczy zamówień publicznych poniżej oraz powyżej 

progu 30 tys. EURO. Działanie jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 

ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”. 

 

Zakres merytoryczny ekspertyzy obejmuje, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: 

1) Omówienie uwarunkowań regulujących stosowanie społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2) Syntetyczne porównanie założeń dotyczących społecznych kryteriów oceny ofert i klauzul 

społecznych stosowanych w zamówieniach publicznych. 

3) Analizę skuteczności i efektywności społecznych  kryteriów  oceny  ofert w zamówieniach 

publicznych (zalety i wady). 

4) Analizę błędów i ryzyk związanych ze stosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych wraz z podaniem wyroków sądowych oceniających dane 

kryterium. 

5) Analizę powiązania społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych z 

podmiotami ekonomii społecznej jako potencjalnych wykonawców zamówień. 

6) Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert. 

7) Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert, które 

umożliwiły wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. 

8) Analizę zamówień publicznych realizowanych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

(poniżej i powyżej progu 30 tys. EURO), w których można by zastosować społeczne kryteria 

oceny ofert.  

9) Opracowanie przykładowych rozwiązań do zastosowania w zamówieniach publicznych 

MCPS. 

10) Przegląd badań lub publikacji poświęconych społecznym kryteriom oceny ofert w 

zamówieniach publicznych (w tym analizy MCPS, badania Głównego Urzędu 

Statystycznego). Przytoczenie wyników badań w tym zakresie, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych dotyczących województwa mazowieckiego. 

11) Wnioski i rekomendacje w zakresie stosowania społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych.  
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12) Bibliografię.  

13) Aneks w postaci arkusza Excel zawierającego dane wynikające z analizy zamówień 

publicznych.  

 

Ekspertyza została wykonana z uwzględnieniem materiałów i dokumentów pozyskanych przez 

Wykonawcę oraz przekazanych przez Zamawiającego, zgromadzonych w trakcie realizacji zadań 

związanych z koordynacją ekonomii społecznej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Wykonawca przeprowadził badanie dokumentacji zamówień publicznych opublikowanych w 

Biuletynie Informacji Publicznej MCPS za rok 2018 i 2019, pobierając dla celów badania 100 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zamówień o wartości poniżej i powyżej 

30.000 euro. Wyniki badania znalazły odzwierciedlenie w treści ekspertyzy.  

 

Ponadto ekspertyzę oparto o badania zamówień publicznych prowadzonych przez inne podmioty. 

Zamówień wykorzystujących kryteria społeczne jest bardzo niewiele w skali kraju i w większości 

przypadków koncentrują się w działalności jednostek zajmujących się polityką społeczną oraz 

pomocą społeczną. W rezultacie przedmiot tych zamówień oraz kryteria oceny ofert bywają 

zbliżone. Pomocne w badaniu były też opracowania Urzędu Zamówień Publicznych. Analizowano 

ponadto wyniki badań statystycznych prezentowane przez GUS, MCPS oraz UZP a także raporty 

NIK i analizy systemu zamówień publicznych. Zbadano również dostępne publikacje UE (np. 

opracowanie Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii 

społecznych w zamówieniach publicznych) opinie publikowane na stronach UZP oraz komentarze 

do przepisów ustawy Pzp i wydawnictwa podręcznikowe. Wykorzystano również pozycje 

opracowań naukowych dotyczących klauzul społecznych w zamówieniach publicznych a także 

orzecznictwo – głównie TSUE oraz KIO.  

 

Ustalenia analizy prowadzą do następujących wniosków:  

 

1) Większość badanych jednostek prowadzi analizę możliwości uwzględniania aspektów 

społecznych w planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W 

ostatnich latach następuje wzrost liczby postępowań, w których zamawiający stosują 

instrumenty prospołeczne. Jednak wzrost ten jest w znacznej mierze związany z 

obligatoryjnym charakterem takich klauzul jak np. klauzula zatrudnieniowa. W obszarze 

stosowania klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert skala ich wykorzystania jest 

bardzo niewielka – nie przekracza 1500 zamówień rocznie.  

2) Stosowanie kryteriów społecznych jest związane z obawami po stronie zamawiających 

dotyczącymi niewielkiego ich wpływu na osiąganie założonych celów społecznych, wzrostu 

kosztów zamówień, trudności weryfikacyjnych, możliwością popełnienia błędów i w 

konsekwencji koniecznością unieważnienia postępowania. Stąd tak ważne jest edukowanie 

zamawiających w powyższym zakresie.   

3) Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu kryteriów społecznych należy przeprowadzać lub 

pozyskać analizę lokalnego rynku pracy oraz spectrum osób wymagających wsparcia, tak 

aby zastosowane klauzule społeczne odpowiadały realnym potrzebom (i możliwościom) 

rynku w tym zakresie. Sytuacja poszczególnych regionów a nawet gmin może być w tym 
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zakresie znacząco różna, toteż doświadczenia z innych regionów mogą nie być adekwatne 

do sytuacji lokalnej. Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku zamiaru powierzenia 

wykonania zamówienia podmiotowi ekonomii społecznej – tu bowiem istnieje deficyt 

podmiotów zdolnych do realizacji zadań w rygorze zamówień publicznych i zamówienia 

zastrzeżone spotkać mogą się z zupełnym lub niemal zupełnym brakiem ofert ze strony 

potencjalnych wykonawców.  

4) Stosując społeczne kryteria oceny ofert należy przypisywać kryteriom społecznym takie 

wagi, aby wykonawcy wypełniający kryteria społeczne mieli realną szansę powodzenia w 

postępowaniu. Należy jednak mieć na uwadze również postulat celowego, racjonalnego i 

oszczędnego wydatkowania środków publicznych a także konieczność wyboru wykonawcy 

zdolnego do realizacji zamówienia. Kryteria społeczne mogą stanowić czynnik wyboru 

pomiędzy wykonawcami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia. Ryzyko w 

powyższym zakresie niosą zamówienia zastrzeżone, może się bowiem zdarzyć, że 

wykonawcy spełniający warunki udziału nie będą w stanie zrealizować zamówienia.  

5) Klauzule społeczne w procesie zamówień publicznych mają stanowić sposób na 

wyrównywanie szans w dostępie do rynku pracy grup defaworyzowanych, stąd też 

podejmując stosowanie społecznych kryteriów oceny ofert należałoby zadbać, by kryterium 

to było nie tylko spełnione formalne, ale aby w realny sposób zmieniało sytuację osób 

społecznie marginalizowanych, bezrobotnych, niepełnosprawnych etc.  

6) Stosowanie klauzul zatrudnieniowych w odniesieniu do pracowników bez kwalifikacji lub o 

niskich kwalifikacjach jest, jak wynika z opinii zamawiających, stosunkowo bezpieczne dla 

zamawiającego, ponieważ zobowiązanie wykonawcy zamówienia do ich zatrudnienia nie 

powinno powodować dodatkowych kosztów a osoby o niskich kwalifikacjach 

prawdopodobnie mogą pozostawać w dyspozycji urzędów pracy. Znacznie trudniejsze jest 

zastosowanie takich klauzul w odniesieniu do personelu, wobec którego wymagane są 

wysokie kwalifikacje. 

7) Klauzule społeczne nie mogą więc mieć zastosowania w każdym zamówieniu. W przypadku 

zamówień o specjalistycznym charakterze, realizowanych zwykle przez stały zespół 

wykonawcy lub poprzez podmioty współpracujące na zasadzie B2B klauzula zatrudnieniowa 

ma mniejsze szanse spełnienia swej roli.  

8) Optymalnym dla zmiany sytuacji osób społecznie marginalizowanych byłoby zdobycie przez 

nie, np. w związku z udziałem w realizacji zamówienia, kwalifikacji, doświadczenia i stałego 

zatrudnienia. Jest to jednak trudne do osiągniecia w wyniku stosowania instrumentów 

zamówieniowych – zamówienia publiczne mają z istoty charakter czasowy a zamawiający 

oczekują dysponowania przez wykonawców personelem posiadającym odpowiednie 

kwalifikacje a nie dopiero je zdobywającym. Jakkolwiek możliwe jest, w pewnym zakresie, 

preferowanie wykonawców, którzy zapewnią np. osobom bezrobotnym zatrudnienie 

(punkty za zatrudnienie osób bezrobotnych w celu przysposobienia do zawodu) oraz 

odpowiednie przeszkolenie (punkty za zadeklarowanie przeprowadzenia szkoleń 

zatrudnionego personelu), w praktyce jednak pamiętać należy, że kryteria oceny ofert 

muszą pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia zaś zamawiającego ograniczają 
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celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Jest to jedna z 

przyczyn, dla klauzule społeczne w zamówieniach publicznych mają skromne zastosowanie.  

9) Pamiętać również należy o ograniczeniach, jakie niosą przepisy ustawy Pzp w zakresie 

oceny indywidualnej sytuacji wykonawcy. Co do zasady, kryteria oceny ofert odwołujące się 

do oceny cech wykonawcy są zabronione, można jednak je stosować w przypadku 

zamówień społecznych (Rozdział 6 ustawy Pzp).  

10) Jak w każdym przypadku deklarowania przez wykonawców spełniania warunków oceny 

ofert, zamawiający powinien opracować i wdrożyć system kontroli spełniania tychże 

warunków w toku realizacji zamówienia. Weryfikacja spełniania kryteriów społecznych w 

toku realizacji zamówienia może być jednak uciążliwa dla zamawiającego a czynności z tym 

związane zwykle nie pozostają w związku z działalnością zamawiającego (konieczność 

monitorowania wykonawcy, weryfikacji składanych dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie etc.). Jest to zapewne kolejna z przyczyn dla których stosowanie klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych jest niewielkie.  

11) Stosując klauzule społeczne warunkujące spełnieniem ich udział wykonawcy w 

postępowaniu należy liczyć się z koniecznością powtórzenia zamówienia w przypadku 

niezgłoszenia się wykonawców spełniających postawione wymagania.  

12) Zastosowanie klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert w znacznej mierze 

zabezpiecza Zamawiającego przed ryzykiem niedojścia zamówienia do skutku. Jest to 

niewątpliwa zaleta zastosowania klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert w stosunku 

do klauzul społecznych jako warunków udziału w postępowaniu.  

13) Zastosowanie klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert powoduje też mniejsze 

zaburzenia konkurencyjności niż te same klauzule traktowane jako warunek udziału w 

postępowaniu. Nawet wykonawcy nie spełniający warunków określonych w klauzulach 

społecznych mogą odnieść sukces w postępowaniu, jeśli uzyskają odpowiednią przewagę w 

pozostałych kryteriach oceny ofert.  

14) Klauzule społeczne jako kryteria oceny dość łatwo jest jednak zneutralizować przyznając im 

niewielką wartość punktową, zaniedbując egzekucję lub zastrzegając jedynie symboliczne 

sankcje za niedotrzymanie.  

15) Zamówienia z klauzulą społeczną mogą być nieco droższe niż zwykłe zamówienia, co 

wynika głównie z kar, jakie grożą wykonawcom w przypadku niedotrzymania warunków 

określonych klauzulą (kalkulując ryzyko związane z koniecznością zapłacenia kary 

wykonawcy zwiększają cenę), z dodatkowych kosztów związanych np. z koniecznością 

dostosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych 

ewentualnie kosztów powiększenia zatrudnienia w przypadku, gdy dochodzi do niego 

wyłącznie dla celów spełnienia warunku. W przypadku stosowania klauzul istotnie 

wpływających na koszty wykonawcy (np. zobowiązania do zasilania zakładowego funduszu 

szkoleń) liczyć należy się z przerzuceniem tych kosztów na zamawiającego.  

16) Niewielka (a w zasadzie, śladowa) obecność klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert 

wynika z różnych przyczyn, jedynie częściowo identyfikowanych w urzędowych raportach i 

badaniach ankietowych. O ile stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest 

obligatoryjne, o tyle nie jest obligatoryjne użycie jako tych kryterów aspektów społecznych. 

Z uwagi na ich małą popularność i względną „trudność” użycia oraz dyskusyjną, głównie z 
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uwagi na niewielką skalę, efektywność, z pewnością nie są pierwszym wyborem 

zamawiających. Niektóre z przyczyn wskazano powyżej, Nie jest zapewne przypadkiem, że 

znaczna część społecznych kryteriów oceny ofert znajduje się w postępowaniach 

prowadzonych przez jednostki zajmujące się polityką społeczną oraz pomocą społeczną. 

Docenić należy pionierskie intencje tych jednostek „przecierających” szlak dla innych 

zamawiających, jednak nie budzi wątpliwości, że rozprzestrzenienie się dobrych praktyk 

wymagać będzie jeszcze wiele pracy edukacyjnej.  
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3 WYKAZ SKRÓTÓW 
 

CPV ang. Common Procurement Vocabulary - Wspólny Słownik Zamówień 

CSR ang. Corporate social responsability – społeczna odpowiedzialność biznesu 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KIO Krajowa Izba Odwoławcza 

NIK  Najwyższa Izba Kontroli 

MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

MRPiPS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

PES podmiot ekonomii społecznej 

RM  Rada Ministrów 

SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

SOZP Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne 

TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejski Trybunał 

Sprawiedliwości, ETS) 

UE Unia Europejska 

UNEP ang. United Nations Environment Programme - Program Środowiskowy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 

ustawa Pzp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1843 z późn. zm.) 

UZP  Urząd Zamówień Publicznych 

WCAG ang. Web Content Accessibility Guidelines - zbiór dokumentów zawierający zalecenia 

dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych 
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4 WPROWADZENIE 
 

Ekspertyzę niniejszą wykonano w wykonaniu zamówienia publicznego (znak sprawy: 

MCPS.ES/KP/351-1/2019) na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej omówienia społecznych 

kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych oraz ich potencjalnego wpływu na wspieranie 

podmiotów ekonomii społecznej. Analiza dotyczy zamówień publicznych poniżej oraz powyżej 

progu 30 tys. EURO. Działanie jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 

ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”. 

 

Zakres merytoryczny ekspertyzy obejmuje : 

14) Omówienie uwarunkowań regulujących stosowanie społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (celowy brak danych promulgacyjnych, ekspertyza musi być zgodna 

ze stanem prawnym w momencie opracowywania). 

15) Syntetyczne porównanie założeń dotyczących społecznych kryteriów oceny ofert i klauzul 

społecznych stosowanych w zamówieniach publicznych. 

16) Analizę skuteczności i efektywności  społecznych  kryteriów  oceny  ofert w zamówieniach 

publicznych (zalety i wady). 

17) Analizę błędów i ryzyk związanych ze stosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych (np. zaburzenie konkurencji) wraz z podaniem wyroków 

sądowych oceniających dane kryterium. 

18) Analizę powiązania społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych z 

podmiotami ekonomii społecznej jako potencjalnych wykonawców zamówień. 

19) Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert. 

20) Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert, które 

umożliwiły wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. 

21) Analizę zamówień publicznych realizowanych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

(poniżej i powyżej progu 30 tys. EURO), w których można by zastosować społeczne kryteria 

oceny ofert.  

22) Opracowanie przykładowych rozwiązań do zastosowania w zamówieniach publicznych 

MCPS. 

23) Przegląd badań lub publikacji poświęconych społecznym kryteriom oceny ofert w 

zamówieniach publicznych (w tym analizy MCPS, badania Głównego Urzędu 

Statystycznego). Przytoczenie wyników badań w tym zakresie, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych dotyczących województwa mazowieckiego. 

24) Wnioski i rekomendacje w zakresie stosowania społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych (podsumowanie w kontekście wskazanych problemów, opis 
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słabych i mocnych stron, rekomendacje w formie zaleceń i sugestii, które będą użyteczne 

dla Zamawiającego). 

 

Ekspertyza została wykonana z uwzględnieniem materiałów i dokumentów pozyskanych przez 

Wykonawcę oraz przekazanych przez Zamawiającego, zgromadzonych w trakcie realizacji zadań 

związanych z koordynacją ekonomii społecznej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Wykonawca przeprowadził badanie dokumentacji zamówień publicznych opublikowanych w 

Biuletynie Informacji Publicznej MCPS za rok 2018 i 2019, pobierając dla celów badania 100 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zamówień o wartości poniżej i powyżej 

30.000 euro (plan zamówień MCPS na 2019r. przewidywał udzielenie 55 zamówień). Wyniki badania 

znalazły odzwierciedlenie w treści ekspertyzy a ponadto zostały dołączone do ekspertyzy w postaci 

arkusza Excel. Zasygnalizować należy, że w dokumentacji zamówień starszych (głównie z pierwszej 

połowy 2018r.) pojawiały się usterki, zwykle polegające na przypisaniu do zamówień niewłaściwego 

dokumentu SIWZ (pochodzącego z innego zamówienia) zaś z pozostałych dokumentów nie zawsze 

wynikały informacje niezbędne dla przeprowadzenia analizy. W takich przypadkach 

zasygnalizowano tę sytuację w dokumencie Excel – sytuacja powyższa dotyczy 11 zamówień.  

 

Ponadto ekspertyzę oparto o badania zamówień publicznych prowadzonych przez inne podmioty. 

Zamówień wykorzystujących kryteria społeczne jest bardzo niewiele w skali kraju i w większości 

przypadków koncentrują się w działalności jednostek zajmujących się polityką społeczną oraz 

pomocą społeczną. W rezultacie przedmiot tych zamówień oraz kryteria oceny ofert bywają 

zbliżone. Pomocne w badaniu były też opracowania Urzędu Zamówień Publicznych. Analizowano 

ponadto wyniki badań statystycznych prezentowane przez GUS, MCPS oraz UZP a także raporty 

NIK i analizy systemu zamówień publicznych. Zbadano również dostępne publikacje UE (np. 

opracowanie Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii 

społecznych w zamówieniach publicznych) opinie publikowane na stronach UZP oraz komentarze 

do przepisów ustawy Pzp i wydawnictwa podręcznikowe. Wykorzystano również pozycje 

opracowań naukowych dotyczących klauzul społecznych w zamówieniach publicznych a także 

orzecznictwo – głównie TSUE oraz KIO.  

 

Podstawą prawną ekspertyzy były obowiązujące przepisy, przywołane w jej treści . 
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5 ANALIZA 
 

5.1 Omówienie uwarunkowań regulujących stosowanie społecznych kryteriów 

oceny ofert w zamówieniach publicznych, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
 

 

5.1.1 Wprowadzenie  

Zgodnie ze wskazaniami Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), 

pod pojęciem „zrównoważone zamówienia publiczne" należy rozumieć proces, w którym organizacje 

zaspokajają swoje potrzeby na towary, usługi, roboty budowlane w oparciu o stosunek jakości do 

ceny w całym cyklu życia, generując korzyści nie tylko dla organizacji, ale także dla społeczeństwa i 

gospodarki, przy jednoczesnym minimalizowaniu szkód dla środowiska. Chodzi zatem o taki sposób 

organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia, tam, gdzie jest to 

możliwe, aspekty środowiskowe i społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, 

przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków 

publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. zielone zamówienia publiczne jak 

również społeczne (społecznie odpowiedzialne) zamówienia publiczne. Pojęcia powyższe występują w 

dokumentach Komisji Europejskiej i funkcjonują w systemie zamówień publicznych1. 

 

Społecznie zamówienia publiczne („społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”, „SOZP”) 

oznaczają zamówienia publiczne, w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jedną z 

następujących kwestii społecznych: 

1) możliwości zatrudnienia, 

2) godną pracę, 

3) zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, 

4) integrację społeczną (w tym także osób niepełnosprawnych), 

5) równość szans, 

6) dostępność i projektowanie dla wszystkich, 

7) uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu oraz 

szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu 

(corporate social responsibility — CSR), 

 

z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ujętych w Traktacie o Unii Europejskiej oraz dyrektywach 

dotyczących zamówień publicznych2.  

 

                                                                    
1
 Por. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017–2020, UZP, Warszawa 2017 

2
 Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych, 

2011 r., str. 7; https://op.europa.eu/s/nydF dostęp w dniu: 24.11.2019 

https://op.europa.eu/s/nydF
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Sposób uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach publicznych może mieć różną formę. 

O społecznym charakterze decydować może bowiem funkcjonalność przedmiotu zamówienia, ale 

również szczególna grupa beneficjentów, do których zamawiane usługi i wyroby są kierowane. W 

ramach zamówień publicznych można także określić wymagania o charakterze społecznym 

związane z realizacją zamówienia, m.in. poprzez zobowiązanie wykonawców do zatrudnienia do 

realizacji zamówienia osób z określonych grup defaworyzowanych, czy też doprecyzowanie formy 

zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w ramach realizacji zamówienia. Dla realizacji 

celów społecznych prawnie dopuszczalne jest także ograniczenie kręgu wykonawców ubiegających 

się o zamówienie publiczne do podmiotów, których działalność obejmuje społeczną i zawodową 

integrację osób z grup społecznie marginalizowanych. Możliwe jest też, w granicach wyznaczanych 

przepisami obowiązującego prawa, preferowanie wyboru wykonawców zatrudniających przy 

realizacji zamówienia osoby wchodzące w skład takich grup.  

 

5.1.2 Regulacje prawne 

 

Regulacje prawne, odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do społecznych zamówień 

publicznych, dzielą się, co do zasady, na trzy podstawowe grupy: 

1) regulacje odnoszące się do procedur udzielania zamówień publicznych, przewidujące 

rozwiązania umożliwiające uwzględnienie aspektów społecznych w zamówieniach 

publicznych; 

2) regulacje nakładające określone obowiązki na administrację publiczną w określonych 

sektorach, co przekłada się na obowiązek uwzględnienia aspektów społecznych w 

dokonywanych przez administrację publiczną zakupach (głównie dotyczy to aspektów 

środowiskowych, szczegółowy wykaz takich regulacji zawiera Załącznik do Krajowego Planu 

Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020) oraz 

3) regulacje pośrednio powiązane ze społecznymi zamówieniami publicznymi, m.in. 

ustanawiające określone systemy lub narzędzia, które mogą być wykorzystane na potrzeby 

związane z udzielaniem tego rodzaju zamówień. 

 

Uregulowania w powyższym zakresie zostały zawarte zarówno w przepisach prawa unijnego jak i 

krajowego. Co do zasady, większość z regulacji unijnych w tym obszarze wymagała wdrożenia do 

prawa krajowego (co nastąpiło), jednakże, część regulacji prawa unijnego w tym zakresie została 

umiejscowiona w aktach prawnych mających bezpośrednie zastosowanie i niewymagających 

implementacji do krajowego porządku prawnego (rozporządzenia). W takim wypadku instytucje 

zamawiające będą się stosowały do wymogów wynikających bezpośrednio z rozporządzeń unijnych. 

 

5.1.2.1 Prawo unijne 

Podstawowymi aktami prawa unijnego określającymi procedury udzielania zamówień publicznych 

są: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE oraz 
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2) 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, a także 

3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 

koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i 

usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE28. 

 

Dyrektywy z 2014 r. wprowadziły szereg zmian w obszarze społecznych zamówień publicznych, w 

tym m.in. 

1) wprowadziły nową zasadę udzielania zamówień, związaną z zapewnieniem, aby przy 

realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali określonych obowiązków w 

dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy; 

2) rozszerzyły zakres podmiotowy jednostek mogących ubiegać się o zamówienia zastrzeżone 

oraz złagodziły wymogi dotyczące poziomu zatrudnienia osób z określonych grup 

społecznie marginalizowanych; 

3) rozszerzyły katalog przestępstw skutkujących obligatoryjnym wykluczeniem wykonawców z 

postępowania przetargowego; 

4) wprowadziły nowe fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania 

przetargowego; 

5) wskazały jako dopuszczalne warunki realizacji zamówienia, aspekty społeczne, a także 

związane z zatrudnieniem; 

6) wprowadziły wymóg sporządzania specyfikacji technicznych z uwzględnieniem kryterium 

dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników; 

7) wprowadziły dodatkowy reżim zamówień zastrzeżonych w odniesieniu do określonych 

usług zdrowotnych, społecznych oraz kulturalnych; 

8) dopuściły możliwość wymagania określonej etykiety w ramach specyfikacji technicznych, 

kryteriów udzielenia zamówienia lub warunków realizacji zamówienia; 

9) wprowadziły kryterium kosztu jako kryterium udzielenia zamówienia oraz dopuściły 

możliwość zastosowania rachunku kosztów cyklu życia (LCC) do określenia kryterium kosztu 

w zamówieniach publicznych; 

10) rozszerzyły dopuszczalne kryteria udzielenia zamówienia na wszystkie aspekty oraz 

wszystkie etapy cyklu życia przedmiotu zamówienia. 

 

5.1.2.2 Prawo krajowe 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Na poziomie krajowym podstawowym aktem regulującym proces udzielania zamówień publicznych 

jest ustawa Prawo zamówień publicznych („ustawa Pzp”). Przepisy ustawy przewidują szereg 

rozwiązań pozwalających na uwzględnianie aspektów społecznych w ramach prowadzonych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Część z tych regulacji ma charakter dobrowolny, 

pozwalający na ocenę przez zamawiającego możliwości uwzględniania aspektów społecznych w 
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ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zależności od potrzeb 

zamawiającego i charakteru przedmiotu zamówienia, część zaś ma charakter obligatoryjny, 

wskazujący na konieczność zastosowania określonych instrumentów w procedurze udzielenia 

zamówienia publicznego. Wskazać należy tu w szczególności na nowelizację ustawy Pzp z czerwca 

2016 r. która znacznie rozszerzyła istniejące dotychczas możliwości uwzględnienia aspektów 

społecznych i środowiskowych na różnych etapach procesu udzielania zamówienia. 

 

Szczególnym instrumentem przewidzianym w ustawie, umożliwiającym uwzględnienie kwestii 

społecznych w procedurze udzielania zamówienia publicznego są tzw. klauzule społeczne.  

 

W grupie tej wyróżnić należy tzw. zamówienia zastrzeżone, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy 

Pzp, które umożliwiają zamawiającemu ograniczenie prawa ubiegania się o dane zamówienie do 

wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (zakładów pracy chronionej), a także do 

innych wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych. Tym samym istnieje możliwość 

skierowania zamówień do realizacji przez krąg wykonawców przyczyniających się do integracji 

społecznej i zawodowej m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, osób z 

zaburzeniami psychicznymi, osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, 

uchodźców lub mniejszości narodowych lub etnicznych. Minimalny procentowy wskaźnik 

zatrudnienia takich osób u wykonawcy wynosić powinien 30%, chyba że zamawiający ustanowi w 

tym względzie wyższe wymagania. 

 

Podobny charakter ma art. 138p ustawy Pzp, który pozwala skierować grupę zamówień na 

wyłącznie do tzw. przedsiębiorstw społecznych, nie nakierowanych na osiąganie zysku. 

Zamawiający może bowiem zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na 

usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-

4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 

80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 

98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się 

wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne - 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; 

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; 
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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. 

 

Kody CPV przywołane w art. 138p dotyczą zamkniętego katalogu usług (wytłuszczono usługi typowo 

świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne). 

 
75121000-0 usługi administracyjne w zakresie edukacji 85210000-3 ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych 

75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki 

zdrowotnej 

85300000-2 usługi pracy społecznej i podobnej 

75123000-4 administrowanie osiedlami mieszkalnymi 85310000-5 usługi pracy społecznej 

79622000-0 usługi w zakresie pozyskiwania 

pracowników świadczących pomoc 

domową 

85311000-2 usługi opieki społecznej obejmujące miejsca 

noclegowe  

79624000-4 usługi w zakresie pozyskiwania personelu 

pielęgniarskiego  

85311100-3  usługi opieki społecznej dla osób starszych 

79625000-1 usługi w zakresie pozyskiwania personelu 

medycznego  

85311200-4  usługi opieki społecznej dla osób 

niepełnosprawnych  

80110000-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego 85311300-5  usługi opieki społecznej dla dzieci i 

młodzieży 

80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego 85312000-9  usługi opieki społecznej nieobejmujące 

miejsc noclegowych  

80420000-4 usługi e-learning 85312100-0  usługi opieki dziennej 

80430000-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie 

akademickim  

85312110-3  usługi opieki dziennej nad dziećmi 

80511000-9 usługi szkolenia personelu 85312120-6  usługi opieki dziennej nad dziećmi i 

młodzieżą niepełnosprawną  

80520000-5 usługi placówek szkoleniowych 85312200-1  dostarczanie zakupów do domu 

80590000-6 usługi seminaryjne 92500000-6  usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, 

muzea i inne usługi kulturalne 

85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki 

społecznej 

92600000-7  usługi sportowe 

85100000-0 usługi ochrony zdrowia 98133000-4  usługi świadczone przez organizacje 

społeczne 

85200000-1 usługi weterynaryjne 98133110-8  usługi świadczone przez stowarzyszenia 

młodzieżowe 

 

 

W oparciu o art. 29 ust. 4 Pzp zamawiający mogą określić w opisie przedmiotu zamówienia 

szczególne wymagania związane z realizacją zamówienia, wśród których, oprócz wymogu 

zatrudnienia przykładowo wymienionych w tym przepisie grup osób społecznie marginalizowanych, 

ustawa wyraźnie dopuszcza sformułowanie również innych wymagań o charakterze społecznym. 

Przepis ten ma charakter otwarty, więc od zamawiających zależy czy i w jakim zakresie postanowią 

powiązać realizację danego zamówienia z aspektami społecznymi.  

 

Klauzulą obligatoryjną, jest wynikający z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp obowiązek wymagania od 

wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia 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 Kodeksu Pracy.  
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Oprócz klauzul społecznych obowiązujące przepisy ustawy Pzp przewidują także inne instrumenty, 

dzięki którym zamawiający mają możliwość lub w niektórych przypadkach są wręcz zobligowani 

nadać zamówieniu charakter zamówienia zrównoważonego, do których należą przepisy dotyczące 

podstaw wykluczenia wykonawców skazanych za wymienione w ustawie przestępstwa lub 

niewywiązujących się ze świadczeń na rzecz państwa, nakładające obowiązek uwzględniania 

wymagań w zakresie dostępności dla niepełnosprawnych, obowiązek uwzględniania w badaniu 

podejrzenia rażąco niskiej ceny kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów prawa pracy,  

 

Zamawiający mogą ponadto, w zależności od potrzeb i możliwości w danym postępowaniu, 

skorzystać z instrumentów pozwalających nadać zamówieniu prospołeczny charakter, stosując 

fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania przetargowego, odnoszące się 

do naruszenia obowiązków wykonawcy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne, możliwość bezpośredniego zastosowania oznakowania (w tym oznakowania 

społecznego) w ramach opisu przedmiotu zamówienia, możliwość skorzystania z odrębnego, nieco 

bardziej elastycznego reżimu udzielania zamówień na usługi społeczne a także z prospołecznych 

kryteriów oceny ofert, które mogą odnosić się do wszystkich etapów cyklu życia przedmiotu 

zamówienia 

 

2) Prawo krajowe powiązane ze zrównoważonymi zamówieniami publicznymi 

Poza ustawą Prawo zamówień publicznych, którą należy postrzegać jako ustawę o charakterze 

proceduralnym, zapewniającą zamawiającym przede wszystkim odpowiednie instrumenty 

umożliwiające im dokonanie zakupu dóbr, usług lub robót budowlanych, w tym także instrumenty 

umożliwiające nadanie tym zakupom zrównoważonego charakteru, należy również wskazać na inne 

akty prawa krajowego, które nie odnoszą się wprost do zamówień publicznych, niemniej jednak 

poprzez określenie pewnych obowiązków w określonych sektorach formułują też pewne wskazania 

dla zamawiających odnośnie tego co lub w jaki sposób powinni zamawiać a także wprowadzające 

definicje kategorii osób społecznie marginalizowanych. W tym kontekście należy wskazać m.in.: 

 

a) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 

Ustawa definiuje pojęcie osoby niepełnosprawnej, do której to definicji nawiązuje przepis 

art. 22 ust. 2 ustawy Pzp wskazując tę grupę osób jako jedną z grup osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, podlegającą wsparciu w procesie integracji 

społecznozawodowej poprzez zastosowanie zamówień zastrzeżonych oraz określenie 

dodatkowych warunków realizacji zamówienia o charakterze zatrudnieniowym na 

podstawie przepisu art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Przepisy przedmiotowej ustawy regulują także 

funkcjonowanie zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej, o 

których jest mowa w przepisie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 
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b) ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) 

Ustawa definiuje pojęcie osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy, do którego to pojęcia 

nawiązuje przepis art. 22 ust. 2 ustawy Pzp wskazując te grupy osób jako jedne z grup osób 

marginalizowanych, podlegające wsparciu w procesie integracji społecznozawodowej 

poprzez zastosowanie zamówień zastrzeżonych oraz określenie dodatkowych warunków 

realizacji zamówienia o charakterze zatrudnieniowym na podstawie przepisu art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp. 

 

c) ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1878 z późn. zm.) 

Ustawa definiuje pojęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby chore psychicznie, 

do których to nawiązuje przepis art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. Osoby te znalazły się w grupie 

osób marginalizowanych, podlegających wsparciu w procesie integracji społeczno-

zawodowej poprzez zastosowanie tzw. instrumentu zamówień zastrzeżonych.  

 

d) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.) 

Ustawa definiuje pojęcie osoby bezdomnej, do którego to pojęcia nawiązuje przepis art. 22 

ust. 2 ustawy Pzp wskazując tę grupę osób jako jedną z grup osób marginalizowanych, 

podlegającą wsparciu w procesie integracji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie 

tzw. instrumentu zamówień zastrzeżonych.  

 

e) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666) 

Ustawa określa zasady przyznawania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do posiadania których nawiązuje przepis art. 22 ust. 2 

ustawy Pzp wskazując na osoby posiadające przedmiotowy status lub ochronę jako na jedną 

z grup osób marginalizowanych, podlegającą wsparciu w procesie integracji społeczno-

zawodowej poprzez zastosowanie tzw. instrumentu zamówień zastrzeżonych. 

 

f) ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 823) 

Ustawa definiuje pojęcie mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej, do których to pojęć 

nawiązuje przepis art. 22 ust. 2 ustawy Pzp wskazując te mniejszości jako mniejszości 

znajdujące się w niekorzystnej sytuacji i z tego tytułu podlegające wsparciu w procesie 

integracji społeczno-zawodowej poprzez zastosowanie tzw. instrumentu zamówień 

zastrzeżonych  
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g) ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z 

późn. zm.) 

Ustawa określa grupy osób marginalizowanych, których zatrudnienia przy realizacji 

przedmiotu zamówienia może wymagać zamawiający na podstawie przepisu art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp. 

 

h) Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. 

zm.) 

Ustawa w art. 22 § 1 wskazuje na cechy stosunku pracy pozwalające stwierdzić, iż 

wykonywanie określonych czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinno 

następować na podstawie formy zatrudnienia jaką jest umowa o pracę i tym samym 

powinno zostać wskazane przez zamawiającego jako dodatkowy warunek realizacji 

zamówienia o charakterze społecznym na podstawie przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

Przepisy przedmiotowej ustawy oraz rozporządzenia wykonawcze określają również pojęcie 

osoby młodocianej zatrudnionej w celu przygotowania zawodowego, na którą to kategorię 

osób wskazuje przepis art. 29 ust. 4 ustawy Pzp jako na jedną z grup osób, które mogą być 

zaangażowane w realizację zamówienia na podstawie tzw. klauzuli prozatrudnieniowej 

określanej przez zamawiających jako jeden z dodatkowych warunków realizacji zamówienia 

dotyczących zatrudnienia. 

 

i) ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2177) 

Na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy określana jest corocznie kwota 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i kwota minimalnej stawki godzinowej, które to 

elementy mogą podlegać ocenie przez zamawiającego w ramach przeprowadzania oceny 

oferty pod kątem rażąco niskiej ceny jako jeden ze składowych kosztów pracy branych pod 

uwagę przez wykonawcę przy ustalaniu ceny lub kosztu przedstawianych w ofercie. 

 

j) Ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1205). 

Ustawa określa warunki tworzenia i funkcjonowania tzw. spółdzielni socjalnych. Stanowi 

również w art. 15a, że jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które 

nie podlega ze względu na jego wartość ustawie Pzp, może zastrzec, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, z uwzględnieniem przepisów 

art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Celem wprowadzenia tego przepisu było wspomaganie i aktywizowanie tego typu 

podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych) nawet kosztem nieuniknionego 

ograniczenia konkurencji. Decydując się na wprowadzenie ww. postanowienia, jednostka 

sektora finansów publicznych musi mieć na uwadze, że: 
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1) może to dotyczyć zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 

euro; 

2) informacja o takim zastrzeżeniu musi znaleźć się we wniosku o uruchomienie 

procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w odpowiednich dokumentach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego np. w zapytaniu ofertowym; 

3) zakup powinien być zgodny przepisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych, tj. z zasadami wydatkowania środków publicznych: 

a. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

i. uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

ii. optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 

b. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

c. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań. 

 

Wydaje się, że dokonując rozeznania rynku w takim przypadku, zamawiający nie powinien 

się ograniczać tylko do spółdzielni socjalnych, lecz uzyskać informacje także od innych 

wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Takie działanie – w razie ewentualnej 

kontroli – pozwoli na udokumentowanie wydatkowania środków zgodnie z ww. art. 44 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych. Dodać należy, że ograniczenie zamówień z art. 15a Ustawy 

o spółdzielniach socjalnych do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 

30.000 Euro, powoduje w praktyce że do podmiotów tych są w opisywanym trybie 

kierowane zamówienia drobne, co do których, sądząc po opisie przedmiotu zamówienia, 

można sądzić, że stanowią zamówienia „wywołane” niejako intencją wsparcia konkretnych 

podmiotów. Niewątpliwie rozwój tej dziedziny przedsiębiorczości oparty na pozyskiwaniu 

zamówień w trybie art. 15a nie jest realny.  

 

 

3) Dokumenty o charakterze zaleceń lub wytycznych 

Niektóre aspekty wchodzące w zakres zrównoważonych zamówień publicznych mają szczególnie 

duże znaczenie z punktu widzenia ich wkładu w rozwiązywanie określonych krajowych problemów 

społecznych. Z tego względu stały się przedmiotem odrębnych zaleceń bądź też wytycznych 

kierowanych do administracji publicznej. W tym zakresie wymienić należy w szczególności: 

 

a) Zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych3 

Zalecenia zostały przyjęte 29 marca 2017 r. W dokumencie tym kierownicy jednostek 

administracji rządowej zostali zobowiązani do uwzględnienia aspektów społecznych, w tym 

                                                                    
3
 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/aspekty-spoleczne-w-

zam/4045,Zalecenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-asp.html (dostęp 
26.11.2019) 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/aspekty-spoleczne-w-zam/4045,Zalecenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-asp.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/aspekty-spoleczne-w-zam/4045,Zalecenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-asp.html
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w szczególności klauzul społecznych, w możliwie jak najszerszym zakresie oraz w jak 

największej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

b) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 

Ww. wytyczne obligują podmioty realizujące projekty finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego do uwzględnienia aspektów społecznych w 

zamówieniach publicznych udzielanych w ramach tych projektów. W przypadku projektów 

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wytyczne nie 

formułują analogicznych obowiązków, wskazują jednak na możliwość uwzględnienia przez 

podmioty realizujące takie projekty aspektów społecznych w udzielanych przez nie 

zamówieniach publicznych. 

 

 

4) Dokumenty samorządowe 

 

Jak wynika z przeprowadzonych przez GUS badań, ponad połowa jednostek samorządu 

terytorialnego, które w 2017r. posiadały obowiązującą strategię rozwoju, uwzględniła w niej 

zagadnienia związane z rozwojem ekonomii społecznej (53,1%). Wszystkie urzędy marszałkowskie 

wskazały, że na ich terenie obowiązuje strategia rozwoju, w której poruszono tematykę rozwoju 

ekonomii społecznej. Badanie przeprowadzone w 2017r. przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej wykazało, że stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego było 

przedmiotem uchwał samorządu lub regulaminów zamówień publicznych poniżej i powyżej progu 

30.000 euro, jednak o ile w przypadku miast na prawach powiatu miało to miejsce w znaczącej (choć 

nie dominującej części) (postanowienia w regulaminach – 40%), o tyle w gminach i powiatach 

dotyczy to jedynie jednostkowych przypadków (do 3% ogółem). Oczywiście nie oznacza to, że 

klauzule społeczne nie są w pozostałych jednostkach stosowane (tym bardziej, że część z nich jest 

obligatoryjna w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa), jednak wskazuje, że 

procedury zamówień publicznych nie są jeszcze wyraźnie identyfikowane przez samorządy jako 

narzędzia realizacji celów społecznych.  

 
Wskazać należy też na Regulamin planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Załącznik do uchwały nr 1265/172/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.) oraz Uchwałę 1473/92/15 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie „Polityki stosowania klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne” zmienionej 

uchwałą nr 793/248/17 z dnia 06 czerwca 2017 r.  

Zarząd Województwa Mazowieckiego rekomenduje wzmacnianie działań na rzecz upowszechnienia 

stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w szczególności rekomenduje 
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analizowanie możliwości zastosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego, niezależnie od wartości zamówienia.  
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5.2 Syntetyczne porównanie założeń dotyczących społecznych kryteriów oceny 

ofert i klauzul społecznych stosowanych w zamówieniach publicznych. 

 

Na wstępie podkreślić należy, że ustawa Pzp nie definiuje pojęcia „kryterium oceny ofert”. Zgodnie z 

definicją słownikową pod pojęciem „kryterium” należy rozumieć „czynnik służący za podstawę oceny, 

wyboru lub kwalifikacji”4. 

 

Czynnikiem, służącym za podstawę wyboru oferty w zamówieniu publicznym, mogą być m.in. 

aspekty społeczne. Zaznaczyć trzeba, że pojęcie „aspektów społecznych” jest dość szerokie – 

mieszczą się w nim 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. 

 

Przyjmuje się, że klauzule społeczne są pojęciem węższym od aspektów społecznych. Co do zasady 

pojęcie to obejmuje klauzule zawarte w dokumentacji zamówienia, a następnie przeniesione do 

postanowień umowy o zamówienie publiczne, określające szczególne wymogi o charakterze 

społecznym odnoszące się do realizacji zamówienia. W tym kontekście do klauzul społecznych 

zalicza się, jak już to wskazano w części 5.1.2.2. Analizy, przede wszystkim rozwiązanie 

przewidziane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, które umożliwia zamawiającemu zawarcie w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować 

aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w 

szczególności dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz 

innych.  

  

                                                                    
4
 Por. https://sjp.pwn.pl/sjp/kryterium;2565060  

https://sjp.pwn.pl/sjp/kryterium;2565060
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Zestawienie klauzul społecznych przewidzianych w przepisach prawa, w tym głównie ustawy Pzp, 

zawiera tabela poniżej:  

 

Klauzula Podstawa prawna Charakterystyka 

Klauzula zastrzeżona art. 22 ust. 2 PZP Ograniczenie możliwości udziału w postępowaniu do zakładów pracy 

chronionej lub innych wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i 

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych (między innymi niepełnosprawnych, bezrobotnych, 

bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, posiadających status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. 

roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, 

osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji). Zamawiający określa wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

tych grup, ale nie mniejszy niż 30%. 

Klauzula 

zatrudnieniowa 

art. 29 ust. 4 PZP Nałożenie na wykonawców wymogu zatrudnienia przy realizacji zamówienia 

określonej liczby osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych (między innymi bezrobotnych, młodocianych w celu 

przygotowania zawodowego, niepełnosprawnych i innych, o których mowa 

w Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, na przykład 

bezdomnych, uzależnionych, chorych psychicznie, uchodźców). 

Klauzula dotycząca 

dodatkowych kryteriów 

społecznych 

w zamówieniu 

art. 29 ust. 4 PZP Możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów społecznych w opisie 

przedmiotu zamówienia, na przykład wymogów minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, wymogów w zakresie bhp, szkoleń, elastycznego 

czasu pracy. 

Klauzula dotycząca 

zatrudniania na 

umowę o pracę 

art. 29 ust. 3a PZP Możliwość, a od 28 lipca 2016 roku obowiązek, wprowadzenia wymogu 

zatrudnienia przez wykonawcę 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 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Klauzula dotycząca 

uwzględniania 

aspektów 

społecznych jako 

kryteriów oceny ofert 

art. 91 ust. 2 PZP Możliwość włączenia aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej 

i społecznej osób z grup społecznie marginalizowanych (definiowanych 

jak w przypadku klauzuli zastrzeżonej), dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub uwzględniania potrzeb użytkowników do 

kryteriów oceny ofert. 

Klauzula usługowa art. 138p PZP Ograniczenie możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na wybrane usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne (objęte kodami CPV 

wskazanymi w PZP) do wykonawców, którzy spełniają określone warunki 

dotyczące: realizacji zadań w zakresie użyteczności publicznej, społecznej i 

zawodowej integracji osób z grup społecznie marginalizowanych, działalności 

nie dla zysku, zarządzania opartego na współzarządzaniu, akcjonariacie 

pracowniczym lub partycypacji oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie otrzymali 

zamówień w tym  trybie. 
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Klauzula spółdzielni 

socjalnych 

art. 15a Ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach 

socjalnych 

Możliwość ograniczenia w przypadku zamówień niepodlegających PZP (ze 

względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą 30 tys. euro) możliwości 

udziału w postępowaniu wyłącznie do spółdzielni socjalnych. 

Klauzula stosowana w 

realizacji projektów 

współfinansowanych 

ze środków 

europejskich 

Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności 

wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Możliwość (obowiązek w przypadku projektów finansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego) określenia przez Instytucję 

Zarządzającą Programem Operacyjnym (lub inną instytucję będącą stroną 

umowy o dofinansowanie) rodzaju zamówień w ramach których beneficjenci 

muszą uwzględniać aspekty społeczne. 

Tabela 1 Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
5
 

 

 

Nowelizacja ustawy Pzp z 2016r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert. 

Wprawdzie utrzymano brzmienie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamawiający wybiera 

ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jednak zmianie uległa sama definicja oferty najkorzystniejszej. Oznacza to, 

że podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty i zarazem kryteriami oceny ofert, prócz ceny i kosztu 

mogą być obecnie: 

 

1) cena i inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia,  

2) koszt i inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia,  

3) cena i koszt i inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia,  

4) inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, gdy cena lub koszt są stałe. 

 

Tym samym, kryterium ceny albo kosztu obligatoryjnie są stosowane jako kryterium oceny ofert, 

zaś pozostałe kryteria, tzw. kryteria pozacenowe, mogą być stosowane przez zamawiającego, w 

zależności od potrzeb. Wśród kryteriów pozacenowych ustawa Pzp wymienia w szczególności 

(wyliczenie przykładowe):  

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 

22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb 

użytkowników; 

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 

4) aspekty innowacyjne; 

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 

                                                                    
5
 D.Moroń: Udział podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych, Ekonomia Społeczna Nr 1/2018 
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6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, 

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

 

Wśród „osób, o których mowa w art. 22 ust. 2” Ustawa pzp wymienia osoby będące członkami grup 

społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

1) osoby niepełnosprawne  

2) bezrobotnych  

3) osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w 

integracji ze środowiskiem; 

4) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego  

5) osoby bezdomne  

6) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą,  

7) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 

8) osoby będące członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w 

szczególności będące członkami mniejszości narodowych i etnicznych.  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kryteria oceny ofert są powiązane z 

wyborem najkorzystniejszej oferty. Zarówno same kryteria oceny ofert wybrane dla konkretnego 

postępowania jak i sposób dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o te kryteria, 

powinny pozostawać w ścisłym związku z przedmiotem zamówienia, oraz z realizacją przez 

zamawiającego polityk zakupowych, w tym aspektów społecznych, środowiskowych czy 

innowacyjnych, jak również powinny uwzględniać pożądany przez zamawiającego sposób realizacji 

zamówienia przez wykonawcę. Określenie sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej, a więc tego 

jakie kryteria oceny ofert zostaną zastosowane i w jaki sposób zamawiający będzie te kryteria 

stosował tj. jakie konkretnie elementy oferty będą w tej ocenie brane pod uwagę, jakie wagi będą 

przypisane poszczególnym kryteriom i jaka formuła matematyczna przeliczania na punkty zostanie 

zastosowana, a także w jaki sposób na podstawie tej oceny zostanie wybrana najkorzystniejsza 

oferta decydują, obok opisu przedmiotu zamówienia, czy i w jakim stopniu zamawiający dokona 

korzystnego zakupu a tym samym czy zapewni sobie korzystny stosunek jakości nabywanego 

świadczenia do jego ceny6. 

 

Sam wybór oferty najkorzystniejszej jest wynikiem technicznego użycia kryteriów oceny ofert i 

sposobu dokonywania oceny ofert, które zostały wcześniej ustalone i przyjęte przez zamawiającego 

dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a więc jest konsekwencją 

decyzji podjętych najczęściej jeszcze w ramach przygotowania postępowania. 

 

                                                                    
6
 Brygida Brańko: Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – wprowadzenie /w:/ Przykładowe społeczne i 
środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, UZP, Warszawa 2018, s. 5 i nast. 
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Dobór kryteriów oceny ofert dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

powiązany przede wszystkim z rozpoznaniem zapotrzebowania zamawiającego na określone 

świadczenie. W tym celu są potrzebne nie tylko działania wewnętrzne zamawiającego, ale także 

przeprowadzenie rozpoznania rynku w zakresie dostępności i w celu ustalenia optymalnej 

specyfikacji przedmiotu zakupu. W celu właściwego doboru i opisu kryteriów oceny ofert powinny 

być brane pod uwagę także inne czynniki oddziałujące na zamówienie jak: priorytety strategiczne, 

biznesowe, czy polityczne zamawiającego, które wiążą się z przyszłym zakupem. Zadaniem 

zamawiającego po podjęciu decyzji co do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia 

zamówienia publicznego jest więc ustalenie jak najbardziej optymalnego dla danego przedmiotu 

zamówienia i własnych uwarunkowań sposobu wyboru wykonawcy zamówienia, a w przypadku, gdy 

właściwym sposobem wyboru będzie postępowanie konkurencyjne – również ustalenie kryteriów 

oceny ofert najbardziej optymalnych dla wyboru oferty najkorzystniejszej7.  

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2015 r. (sygn. akt: XXIII Ga 1401/15) 

stwierdził, że: „Sama procedura wyboru najkorzystniejszej oferty ma też służyć zamawiającemu i jego 

potrzebom. W świetle obiektywnych kryteriów określonych w SIWZ zamawiający następnie dokonuje 

oceny ofert, która ma odzwierciedlać jego subiektywne preferencje co do przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca przystępujący do postępowania o zamówienie publiczne nie może też narzucać 

zamawiającemu kryteriów jakimi ma się kierować wybierając najkorzystniejszą ofertę. Należy wskazać 

również, że zamawiający dokonując oceny przedstawionych ofert ponosi w konsekwencji ryzyko 

sformułowania warunków i kryteriów w SIWZ jak i podjętego przez siebie ostatecznego wyboru oferty”8 

 

Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia (odnosić się do przedmiotu 

zamówienia). Zamawiający przy formułowaniu kryteriów oceny ofert nie musi jednak koncentrować 

się wyłącznie na gotowym produkcie, usłudze czy robocie budowlanej w momencie ich odbioru czy 

nabycia, ale może również formułować kryteria oceny ofert odnoszące się do różnych aspektów 

związanych z nabywanym produktem, usługą czy robotą budowlaną w trakcie ich przygotowywania 

czy następnie korzystania z nich (eksploatacji) w całym okresie życia przedmiotu zamówienia. 

 

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Nie zmieniła tej reguły zmiana 

ustawowego katalogu przykładowych kryteriów oceny ofert, wśród których znalazły się także: 

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, 

jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (por. art. 91 ust. 1 pkt 5). 

Kryteria te nadal mają charakter przedmiotowy i dotyczą badania jakości realizacji świadczenia, 

które ma być realizowane przez wykonawcę przy pomocy określonych osób, których wiedza, 

doświadczenie i kwalifikacje zawodowe są gwarancją dla jakości świadczenia, co ma w szczególności 

znaczenie w odniesieniu do nabywanych przez zamawiającego usług. 

 

                                                                    
7
 Brygida Brańko: tamże  

8
 https://www.saos.org.pl/judgments/191255 (dostęp w dniu 26.11.2019r.) 

https://www.saos.org.pl/judgments/191255


     
 

 27 

W wyroku z dnia 4 maja 2017 r., sygn. akt: KIO 763/17, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: 

„(…) kryterium odnoszące się do jakości personelu (zespołu) mającego wykonywać przedmiot 

zamówienia nie dotyczy i nie łamie zakazu zawartego w art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – przy założeniu, że kryterium to zostanie prawidłowo sformułowane, tj. będzie się odnosiło 

do konkretnego personelu (zespołu) wyznaczonego do realizacji zamówienia, a nie ogólnie personelu 

wykonawcy bez wskazania jego powiązania z przedmiotem zamówienia i jego jakością. Tym samym 

kryterium to powinno być powiązane ze sposobem wykonania zamówienia, przykładowo jako element 

metodologii wykonania zamówienia. (…) W tym samym postępowaniu wymagania dotyczące osób 

mogą stanowić i warunek udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert. W takim przypadku 

zamawiający w ramach warunków udziału w postępowaniu może określić minimalny zakres kwalifikacji 

i doświadczenia wymagany od personelu wykonawcy, a w ramach kryterium oceny ofert oceniać zakres 

kwalifikacji i doświadczenia osób przeznaczonych konkretnie do realizacji danego zamówienia, 

przyznając im stosowne punkty. 

 

Oceniając spełnianie warunku zamawiający ocenia te kwalifikacje zero-jedynkowo, czy wymogi zostały 

spełnione, czy też nie. Natomiast oceniając zespół w ramach kryterium oceny ofert, zamawiający 

dokonuje wartościowania kwalifikacji proponowanych osób i przyznaje za nie ofercie punkty, które będą 

przyczyniały się do uplasowania oferty na danym miejscu rankingu ofert. (…)9 

 

Dodać należy, że od podanej wyżej zasady nieformułowania kryteriów oceny ofert odnoszących się 

do właściwości wykonawcy istnieje wyjątek, dotyczący m.in. zamówień na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi. Do zamówień tych nie mają zastosowania reguły odnoszące się do kryteriów 

oceny ofert, w tym zakaz formułowania kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości 

wykonawcy (por. art. 138k i 138o ustawy Pzp). 

 

Wśród kryteriów oceny ofert w art. 91 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp wyróżniono aspekty społeczne, w 

tym: 

1) integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 (osób społecznie 

marginalizowanych) 

2) dostępność dla osób niepełnosprawnych lub  

3) uwzględnianie potrzeb użytkowników; 

 

Katalog aspektów społecznych wskazanych w art. 91 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, które mogą stanowić 

kryteria oceny ofert, ma przy tym charakter otwarty. Oznacza to, że możliwe jest uwzględnianie 

przy ocenie ofert także innych aspektów społecznych, nie wymienionych wprost w powołanym 

przepisie; wskazana przykładowo w art. 91 ust. 2 pkt 2 PZP integracja zawodowa i społeczna może 

odnosić się zarówno do przedstawicieli wszystkich kategorii osób marginalizowanych wymienionych 

w art. 22 ust. 2 ustawy, jak i do niektórych bądź tylko jednej z nich.  

 

W każdym przypadku jednak aspekty społeczne uwzględniane przy ocenie ofert powinny, jak to już 

wyżej wskazano, pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia – wyklucza to np. możliwość 

                                                                    
9
 https://www.saos.org.pl/judgments/302057 (dostęp w dniu 26.11.2019) 

https://www.saos.org.pl/judgments/302057
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punktowania okoliczności związanych z integracją zawodową osób, które nie będą uczestniczyć w 

realizacji przedmiotu zamówienia lub nie będą użytkownikami przedmiotu zamówienia; 

 

Aspekty społeczne uwzględniane przy ocenie ofert nie powinny również odnosić się do właściwości 

wykonawcy – w szczególności niedopuszczalne jest np. przyznawanie w ramach oceny ofert 

punktów za posiadanie przez wykonawcę statusu zakładu pracy chronionej, prowadzenie 

działalności obejmującej społeczną i zawodową osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych czy legitymowanie się określonym wskaźnikiem zatrudnienia takich osób10.  

 

Należy jednocześnie zauważyć, że preambuła do Dyrektywy 2014/24/UE określa przykładowy 

katalog aspektów społecznych, które mogą być uwzględniane w ramach kryteriów oceny ofert. 

Motyw (99) preambuły wymienia tu: 

1) środki, które mają na celu ochronę zdrowia personelu biorącego udział w procesie produkcji; 

2) wspieranie integracji społecznej osób defaworyzowanych lub członków słabszych grup 

społecznych wśród osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, w tym m.in. 

zatrudnianie osób długo poszukujących pracy do wykonywania zamówienia;  

3) przeprowadzenie szkoleń z umiejętności potrzebnych przy danym zamówieniu, w tym np. 

wdrożenie działań szkoleniowych dla bezrobotnych lub ludzi młodych w trakcie wykonania 

zamówienia. 

 

Zatem zamawiający krajowi mogą stosować przy udzielaniu zamówień kryteria prospołeczne 

wymienione w motywie (99) preambuły do Dyrektywy 2014/24/UE – pomimo braku wyraźnego ich 

wskazania w ustawie Pzp. Możliwe jest ponadto odwoływanie się do innych aspektów społecznych, 

o ile tylko są one związane z przedmiotem zamówienia, nie odnoszą się do właściwości wykonawcy i 

nie pozostają w sprzeczności z zasadami ogólnymi prawa zamówień publicznych.  

 

De lege ferenda11 postuluje się wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę szerszego i bardziej 

precyzyjnego katalogu przykładowych społecznych kryteriów oceny ofert bezpośrednio do 

przepisów ustawy Pzp. Niewątpliwie bowiem przyczyniłoby się to do zniwelowania wątpliwości 

pojawiających się po stronie zamawiających i wykonawców a w konsekwencji – do szerszego 

zastosowania tych kryteriów w praktyce, co pozostawałoby w zgodzie z jednym z głównych celów 

nowelizacji, jakim było ograniczenie znaczenia kryterium ceny lub kosztu przy udzielaniu zamówień 

publicznych. 

 

 

  

                                                                    
10

 M. Wyszyńska: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen. Podręcznik. Poznań 2018; Jak 
wspomniano powyżej, nie dotyczy to jednak zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi a także zamówień 
podprogowych, do których nie stosują się przepisy ustawy Pzp 
11

 Tamże, s. 65 



     
 

 29 

 

 

5.3 Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów 

społecznych 

 

Przykładowe pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych pochodzą z 

rekomendacji UZP12 a także z przeprowadzonej analizy zamówień publicznych.  

 

5.3.1 Kryterium dotyczące liczby zatrudnionych do realizacji zamówienia osób bezrobotnych 

lub osób do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadających status osoby 

poszukującej pracy bez zatrudnienia 

 

Co do zasady nie ma ograniczeń w zakresie doboru kryterium zatrudnienia osób społecznie 

marginalizowanych w związku z określonym przedmiotem zamówienia. Należy jednak pamiętać, iż 

ww. kryterium musi dotyczyć zatrudnienia danej kategorii osób, do realizacji zamówienia, a nie 

generalnego zatrudnienia tych osób przez wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, sposób 

realizacji zamówienia musi umożliwiać zaangażowanie liczby osób z tej grupy wskazanej w opisie 

kryterium. Przed zastosowaniem tego kryterium wskazane jest ponadto dokonanie przez 

zamawiającego rozeznania na temat sytuacji na rynku pracy pod kątem zasadności wymagań 

określonych w ramach kryterium. Powyższe pozwoli uniknąć sytuacji, w której spełnienie deklaracji 

złożonej przez wykonawcę w ofercie okaże się w praktyce niemożliwe.  

 

W ramach opisu kryterium wskazane jest określenie podstawy zatrudnienia wskazanych osób 

marginalizowanych. Przy definiowaniu podstawy zatrudnienia w ramach opisu kryterium należy 

wziąć pod uwagę sposób realizacji przedmiotu zamówienia, który warunkuje zastosowanie bądź nie 

np. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Możliwe jest poczynienie założenia, że 

wszystkie czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywane na podstawie 

umowy o pracę. W takiej sytuacji możliwe jest przyjęcie, że punktacja zostanie przyznawana za 

zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu. Natomiast w przypadku, gdy charakter czynności 

wykonywanych w ramach realizacji zamówienia publicznego nie rodzi obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, zamawiający, aby zapewnić porównywalność otrzymanych ofert, może 

w ramach opisu kryterium doprecyzować minimalną ilość godzin do przepracowania przez 

osobę/osoby marginalizowane społecznie w odniesieniu do okresów miesięcznych/okresu realizacji 

zamówienia lub innych wyznaczonych przez zamawiającego okresów, w których nastąpi kontrola 

realizacji wymagań zdefiniowanych w kryterium. W takim przypadku zamawiający nie musi 

wskazywać podstawy zatrudnienia. 

 

Zamawiający jako spełnienie wymagań określonych w kryterium może dopuścić również 

zatrudnienie ww. osób w określonym przez niego okresie przed terminem podpisania umowy o 

                                                                    
12

 Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, Urząd 
Zamówień Publicznych 2018 
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zamówienie publiczne. Taki zapis ma na celu umożliwienie spełnienia wymagań również przez 

wykonawców, którzy zatrudnili bezrobotnego w okresie bezpośrednio poprzedzającym realizację 

zamówienia np. w okresie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Taki zapis jest jednak 

opcjonalny, a jego zastosowanie zależy od decyzji zamawiającego. Zamawiający może nie określać 

takiego odstępstwa i dopuszczać jedynie zatrudnienie osób bezrobotnych/poszukujących pracy po 

dacie zawarcia umowy.  

 

5.3.2 Kryterium dotyczące zaangażowania do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, 

przy jednoczesnym zastosowaniu wymagań dotyczących zatrudnienia określonej liczby 

osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy 

Pzp 

 

Generalnie nie ma ograniczeń w zakresie doboru wskazanego kryterium w związku z określonym 

przedmiotem zamówienia. Należy jednak pamiętać, iż ww. kryterium aby miało związek z 

przedmiotem zamówienia musi dotyczyć zaangażowania osób niepełnosprawnych do realizacji 

zamówienia, a nie generalnego zatrudnienia tych osób przez wykonawcę. 

 

Przy definiowaniu przedmiotowego kryterium zostało przyjęte założenie, że w postępowaniu na 

podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp zostały określone obowiązkowe dla każdego wykonawcy 

wymagania dotyczące zatrudnienia do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych. Przy takim 

założeniu kryterium oceny ofert będzie stanowić instrument, poprzez który punktowane będzie 

zaangażowanie osób niepełnosprawnych w liczbie wychodzącej ponad wymagane w opisie 

przedmiotu zamówienia minimum. Formułując tego rodzaju wymagania zamawiający powinien się 

upewnić, że sposób realizacji zamówienia umożliwia zaangażowanie zarówno wskazanej w opisie 

przedmiotu zamówienia jak i w opisie kryterium oceny ofert liczby osób niepełnosprawnych. 

 

W omawianym przykładzie zostało dopuszczone przyznawanie punktów również za oddelegowanie 

do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych już zatrudnionych przez wykonawcę (bez 

konieczności zatrudniania dodatkowych osób, jeżeli wykonawca już zatrudnia osoby 

niepełnosprawne zdolne do realizacji zamówienia). Dopuszczalne jest jednak sformułowanie w 

ramach kryterium oceny ofert również wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia nowych 

osób niepełnosprawnych. Decyzja co do sposobu określenia wymagań w tym zakresie należy do 

zamawiającego. Trzeba jednak pamiętać, że powinny one wyraźnie wynikać z opisu kryterium. 

 

Dla zapewnienia porównywalności otrzymanych ofert konieczne jest wskazanie że odpowiednie 

ilości punktów będą przyznawane za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z 

rozumieniem pełnego wymiaru czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

dopuszczając jednocześnie sumowanie wymiarów etatu. Powyższe może zostać określone przy 

założeniu, że wykonywanie czynności w ramach realizacji zamówienia będzie miało miejsce w 

oparciu o umowy o pracę zgodnie z wymaganiem określonym na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp i osoby niepełnoprawne będą mogły zostać zaangażowane w wykonywanie tych czynności. 
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Natomiast w przypadku, gdy charakter czynności wykonywanych w ramach realizacji zamówienia 

publicznego nie rodzi obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zamawiający może 

doprecyzować minimalną ilość godzin do przepracowania przez osobę/osoby niepełnosprawne w 

odniesieniu do okresów miesięcznych/okresu realizacji zamówienia lub innych wyznaczonych przez 

zamawiającego okresów. 

 

Możliwe jest przyznawanie różnej liczby punktów w zależności od liczby zatrudnionych osób 

defaworyzowanych.  

 

5.3.3 Kryterium dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację 

zamówienia z zasad obsługi osób z niepełnosprawnościami 

Tak zdefiniowane kryterium oceny ofert może znaleźć zastosowanie w przypadku, gdy mamy do 

czynienia z przedmiotem zamówienia, w ramach którego zatrudnieni pracownicy mogą mieć 

kontakt/być zaangażowani w obsługę osób z niepełnosprawnościami. Takim przedmiotem 

zamówienia może być m.in. ochrona terenu i obiektów użyteczności publicznej, takich jak: 

uniwersytet, szkoła, szpital, dom pomocy społecznej itp.. 

 

5.3.4 Kryterium dotyczące zatrudnienia podmiotu ekonomii społecznej 

W ramach tego kryterium zamawiający będzie oceniał oferty pod kątem czy wykonawca jest 

podmiotem ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu na Rzecz Rozwoju 

Ekonomii Społecznej13) lub współpracuje z podmiotem ekonomii społecznej.  

 

5.3.5 Kryterium dotyczące audiodeskrypcji nagrania konferencji dla osób głuchoniemych 

(oraz szerzej, dostępności dla osób niepełnosprawnych). 

 

W ramach tego kryterium zamawiający oceniał oferty pod kątem czy wykonawca zadeklaruje, w 

ramach obowiązku przygotowania konferencji oraz wykonania nagrania z przebiegu konferencji, 

audiodeskrypcji nagrania z przeznaczeniem dla osób głuchoniemych.  

 

Powyższe kryterium stanowić może podstawę do zastanowienia się, czy możliwe byłoby szersze 

wykorzystywanie go w celu zaspakajania, w ramach realizacji zamówienia, również potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zważyć jednakże należy, że zgodnie z art. 29 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, w przypadku 

zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, 

zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający wymagania 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników. W przypadku gdy wymagania te wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, 

przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

opisuje się przez odesłanie do tego aktu. 

                                                                    
13

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Załącznik do uchwały 
nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. (M.P. z 2019r. poz. 214) – pojęcie podmiotu ekonomii społecznej będzie 
rozwinięte w dalszej części opracowania.  



     
 

 
 32 

 

Jak wskazuje art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dostępność oznacza 

umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w każdej sferze życia, w sposób 

maksymalnie samodzielny, na równi z innymi obywatelami. 

 

Natomiast projektowanie uniwersalne to pojęcie szersze, przez które należy rozumieć 

projektowanie biorące pod uwagę różnorodność potrzeb ludzkich, uczestniczenie w życiu 

społecznym i równouprawnienie. Celem projektowania dla wszystkich jest stworzenie wszystkim 

ludziom równych szans brania udziału we wszystkich dziedzinach życia. Aby cel ten został 

osiągnięty, otaczająca nas architektura, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i 

informacja- krótko mówiąc, wszystko co jest wyprodukowane przez ludzi i dla ludzi - musi być 

dostępne i przystosowane dla każdej osoby w naszym społeczeństwie z możliwością adaptacji do 

zmian jakie progresywnie następują u każdego człowieka (Deklaracja Sztokholmska Europejskiego 

Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności). 

 

W rezultacie uznać należy, iż w większości przypadków uwzględnienie wymagań w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych może okazać się obligatoryjne, a zatem nie będzie można 

wykorzystać go jako kryterium oceny ofert (nie można bowiem dopuścić, że ostatecznie zwycięży 

wykonawca, który nie zadeklaruje spełnienia tych wymagań). Możliwe zatem wydaje się 

wprowadzenie takiego kryterium w przypadku, gdy, co do zasady, przedmiot zamówienia nie 

wymagał zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych (jak w przykładzie wskazanym na 

wstępie) a także użycie jako kryterium sposobu, w jaki wykonawca zrealizuje spełnienie wymagań w 

zakresie dostępności (np. przyznawanie punktów za spełnienie wymagań w stopniu 

przekraczającym poziom minimalny) – przykładowo w sytuacji, gdy wymagane jest aby na terenie 

obiektu użyteczności publicznej, np. stacji kolejowej, znajdowała się w toalecie przynajmniej jedna 

kabina dostępna dla obu płci przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, możliwe jest przyznanie punktów za zaprojektowanie i wykonanie większej ilości 

takich kabin. Już jednak z tego przykładu widać, że ograniczeniem dla powyższego kryterium mogą 

być wymagania funkcjonalne oraz koszty związane z realizacją. Być może w szeregu przypadków 

możliwym do wykorzystania byłoby kryterium polegające na takim zaprojektowaniu rozwiązań 

zapewniających dostępność dla osób niepełnosprawnych, by nie ograniczać  nadmiernie 

funkcjonalności przedmiotu zamówienia (już obecnie spotkać można się ze stronami internetowymi 

zaprojektowanymi zgodnie z wymogami WCAG, jednak mało użytecznymi dla zwykłych 

użytkowników gdyż pozbawionymi możliwości zmniejszenia czcionek i elementów graficznych).  

 

5.3.6 Kryterium dotyczące zapewnienia dostaw produktów opatrzonych certyfikatem 

FairTrade lub równoważnym.  

 
W ramach tego kryterium zamawiający wymaga, aby dostarczane produkty pochodziły z tzw. 

Sprawiedliwego Handlu i opatrzone zostały certyfikatem Fairtrade, potwierdzającym zapewnienie 

ich producentom uczciwej ceny pokrywającej koszty wytworzenia, zapewnienie standardów 
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socjalnych i środowiskowych, wdrożenie w procesie ich wytwarzania zasad związanych z 

poszanowaniem praw pracowniczych a także praw dzieci.  

 

Analogiczne kryterium można zbudować w oparciu o wymóg opatrzenia produktu certyfikatem: 

1) Fair for Life Oznakowanie Fair for Life obejmuje produkty i surowce pochodzące z krajów 

globalnej Północy i Południa. Certyfikacja w ramach przyznawania oznakowania Fair for 

Life opiera się na wielu kryteriach m.in. z dziedziny społecznej i ekologicznej 

odpowiedzialności (rolnictwo ekologiczne), zasad Sprawiedliwego Handlu i odpowiednich 

relacji handlowych, odpowiednich stosunków ze społecznościami lokalnymi, szacunku i 

pełnej informacji dla konsumenta. Oznakowanie Fair for life jest przynależne tylko do 

produktów. 

2) World Fair Trade Organization - Kryteria społeczne w ramach certyfikacji WFTO 

weryfikują czy: 

a) są przestrzegane przepisy 11 konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy jak 

również prawa lokalnego, jeśli jest ono bardziej restrykcyjne jeżeli chodzi o 

przestrzeganie praw pracowniczych, 

b) istnieje polityka w zakresie ochrony kobiet w ciąży, zasady przyznawania zasiłków 

chorobowych oraz prawa do emerytury – członkowie WFTO muszą zapewnić swoim 

pracownikom minimalne wymagane prawnie świadczenia społeczne. Z czasem 

oczekuje się od członków zapewnienia również świadczeń, które mogą nie być 

wymagane na podstawie regulacji lokalnych takich jak ubezpieczenia zdrowotne, 

zwolnienia lekarskie, zasady uzyskiwania emerytury). 

c) istnieje równe traktowanie wszystkich pracowników (kobiet, mniejszości religijnych, 

pracowników sezonowych itp.), w tym istnieje jasna polityka promocji zapewnienia 

równości płci.  

 

Katalog produktów, które podlegają certyfikacji jest bardzo zróżnicowany i uzależniony od 

specyfiki produkcji organizacji, które posługują się oznakowaniem WFTO. Obejmuje 

produkty żywnościowe (kawa, herbata, cukier, miód, kakao, wyroby czekoladowe, 

słodycze, suszone owoce, orzechy, przyprawy, napoje), wyroby z bawełny w tym odzież, 

wyroby tzw. rękodzieła np. świece. Etykietą WFTO w przypadku produktów spożywczych 

mogą być oznaczane produkty, które zawierają co najmniej 50% składników ze 

zweryfikowanych źródeł Sprawiedliwego Handlu. W produktach wieloskładnikowych 

zawartość składników pochodzących ze Sprawiedliwym Handlu musi być wskazana na 

opakowaniu produktu. 

 

3) Fair Trade Certified - potwierdza, iż rolnicy i robotnicy produkujący towary nią oznaczone 

mają zapewnione sprawiedliwe płace, praca wykonywana jest w bezpiecznych warunkach, 

chronione jest środowisko naturalne i zapewnia się fundusze na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej. W ramach systemu certyfikacji Fair Trade USA bardzo rozwinięte są kryteria 

ekonomiczne takie jak gwarantowana cena minimalna, premia na lokalne projekty 

rozwojowe oraz przedpłaty dla producentów. Kryteria są zróżnicowane w zależności od 

kategorii produktów jakich dotyczy certyfikat. Istnieją oddzielne kryteria (Fair Trade, 
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społeczne, środowiskowe) dla produkcji rolniczej, produkcji odzieży i artykułów 

gospodarstwa domowego w fabrykach, rybołówstwa, łańcucha sprzedaży certyfikowanych 

produktów rolnych i owoców morza, łańcucha sprzedaży certyfikowanych produktów 

odzieżowych i gospodarstwa domowego. 

 

Kryteria społeczne brane pod uwagę przy certyfikacji dotyczą przede wszystkim zgodności 

z przepisami konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy między innymi zakazu pracy 

dzieci, zapewnienia środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.  

 

Produkty objęte certyfikacją to artykuły spożywcze takie jak kawa, herbata, napoje 

energetyczne, soki, czekolada, słodycze i inne przekąski, orzechy, owoce, suszone owoce, 

nasiona, owoce morza, ale także odzież, buty, kosmetyki, artykuły gospodarstwa 

domowego, kwiaty, piłki sportowe. 

 

4) Fair Trade by Ecocert - Produkty, aby mogły być certyfikowane jako Fair Trade, muszą 

spełniać kryteria ekologiczne lub organiczne Ecocert, kryteria społeczne i kryteria 

Sprawiedliwego Handlu. Aby gotowy produkt został oznaczony etykietą Fair Trade by 

Ecocert wszyscy pośrednicy począwszy od producentów do właściciela marki muszą być 

zweryfikowani (certyfikowani). Certyfikacja dystrybutorów, detalistów nie jest wymagana. 

W ramach certyfikacji ESR kryteria społeczne obejmują: 

a) prawa człowieka (zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu, w dostępie do 

szkoleń, awansów itd. ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, przekonania religijne, 

orientację seksualną, wiek, stan cywilny, przekonania polityczne, a w przypadku 

większych podmiotów działania na rzecz osób z grup defaworyzowanych; zakaz 

jakiekolwiek formy pracy przymusowej, zakaz pracy dzieci (z wyjątkami wśród 

indywidulanych producentów) oraz odpowiednie warunki pracy dla młodocianych 

(pomiędzy 15 a 18 rokiem życia); 

b) warunki pracy oraz relacje w pracy (praca oparta na formalnych i regularnych umowach 

- pisemnych lub ustnych w zależności od rodzaju podmiotu, przestrzeganie standardów 

dotyczących minimalnych wynagrodzeń, premii rocznych, godzin pracy oraz świadczeń 

socjalnych określonych w prawie lokalnym, układach zbiorowych lub konwencjach 

MOP; gwarancja wolności stowarzyszania się pracowników oraz prowadzenia 

negocjacji zbiorowych niepowodująca dyskryminacji pracowników z tego tytułu, 

zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich dla zdrowia warunków pracy oraz 

minimalizowanie źródeł zagrożenia w miejscu pracy, umożliwianie ciągłego 

zawodowego szkolenia w przypadku dużych podmiotów).  

 

Certyfikowane w ramach oznakowania Fair Trade by Ecocert mogą być: produkty 

spożywcze, tekstylia, kosmetyki, detergenty i zapachy domowe, wyroby rzemieślnicze. 

Oznaczenie obejmuje produkty z krajów globalnego Południa i Północy.  
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5) GOTS - Global Organic Textile Standard to wiodący na świecie standard certyfikujący 

wyroby tekstylne. Oznakowanie ma charakter ekologiczny i społeczny, przy czym bardziej 

rozwinięte są standardy ekologiczne. Certyfikacji podlegają zarówno produkty pochodzące 

z krajów globalnego Południa, jak i globalnej Północy. Kryteria społeczne w ramach procesu 

certyfikacji GOTS dotyczą etapów produkcji wyrobów włókienniczych oraz handlu zaś w 

przypadku etapu uprawy surowca GOTS zastrzega, że ze względu na swój szczególny 

charakter i ograniczone możliwości monitorowania oraz zapewniania zgodności, kryteria 

społeczne mogą być monitorowane w niepełnym zakresie.  

 

Certyfikacją mogą być objęte następujące produkty: odzież robocza i obuwie, odzież 

ochronna, szpitalna, medyczna, bielizna, stroje sportowe, produkty włókiennicze (przędze, 

tkaniny - bawełna, jedwab, len, konopie, dzianiny) inne produkty tekstylne (prześcieradła, 

pościel, zasłony, firanki, obrusy), tekstylne materiały promocyjne, gadżety reklamowe takie 

jak np. koszulki, torby itp.  

 

6) Fair Stone to międzynarodowy standard społeczny dla kamieni naturalnych 

importowanych z krajów rozwijających się takich jak Chiny, Indie, Wietnam, Turcja. Został 

stworzony w 2008 roku. Oznakowanie Fair Stone dla kamieni naturalnych jest przyznawane 

produktom.  

Oznakowanie Fair Stone potwierdza, że produkty zostały wyprodukowane: 

a) zgodnie z podstawowymi (ośmioma) konwencjami MOP (dotyczącymi m.in. zakazu 

pracy dzieci, pracy przymusowej, wolności zrzeszania się, stabilnego zatrudnienia w o 

oparciu o zgodne z prawem umowy, wynagrodzenia nie niższego niż krajowe lub 

branżowe minimum oraz obowiązkowo odprowadzanymi składkami na ubezpieczenie 

społeczne), 

b) w ramach prowadzonej obserwacji bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (m. in. 

rygorystyczne przestrzeganie norm BHP, w tym dostarczenie pracownikom odzieży 

ochronnej, masek, okularów itp., szkolenia w zakresie BHP, nakaz pracy w przynajmniej 

dwuosobowych ekipach, stosowanie jak najmniej szkodliwych środków chemicznych, 

pomiary hałasu, wibracji i wprowadzanie stosownych ulepszeń, wdrożenie 

odpowiednich procedur celem zabezpieczenia pracowników przed pyłem), 

c) w ramach programu identyfikacji Tracing Fair Stone, 

d) z uwzględnieniem kwestii środowiskowych.  

 

Stosując oznaczenia Sprawiedliwego Handlu (i, ogólniej, ekocertyfikaty) należy mieć na uwadze 

wskazówki zawarte w wyroku TSUE w sprawie C-368/10, Komisja Europejska vs. Królestwo 

Niderlandów – bliżej opisanym w pkt. 5.5 Analizy.  
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5.3.7 Kryterium dotyczące liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

 

Podobnie jak w przypadku wymogu zatrudniania osób marginalizowanych pamiętać należy, iż ww. 

kryterium musi dotyczyć zatrudnienia do realizacji zamówienia, a nie generalnego zatrudnienia osób 

przez wykonawcę. Mając na uwadze powyższe, sposób realizacji zamówienia musi umożliwiać 

zaangażowanie liczby osób z tej grupy wskazanej w opisie kryterium. Możliwe jest również 

przyznawanie punktów za zatrudnienie pracowników w wymiarze pełnego etatu.  

 

Na marginesie powyższego kryterium należy wskazać jednak na wątpliwości dotyczące stosowania 

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, związane z obowiązkiem wprowadzenia w opisie przedmiotu zamówienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie 

czynności, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy. Powyższe, choć na pozór dotyczy innego obszaru niż kryteria oceny ofert, ma wpływ na 

ustalenie, w jakich obszarach można racjonalnie oczekiwać od wykonawców zatrudnienia personelu 

na podstawie umów o pracę. W przypadku bowiem, jeśli w ocenie zamawiającego wykonywane 

czynności nie polegają na świadczeniu pracy, żądanie od wykonawcy by, chociażby dla celu oceny 

ofert, zatrudniał osoby wykonujące dane czynności na podstawie umów o pracę mogłoby być 

nadmiarowe i nadmiernie ograniczające konkurencję. Zagadnienie powyższe podjął w swojej opinii 

Urząd Zamówień Publicznych14 wskazując które czynności i zadania, co do zasady, mogą polegać na 

świadczeniu pracy, a które nie.  

 

Co do zasady, pracowniczy charakter, zdaniem Urzędu, będą miały np. czynności wykonywane 

przez personel sprzątający (czynności sprzątania), czy ochroniarzy (czynności świadczenia usług 

ochrony). Powyższe czynności polegają na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu 

pracy. 

 

Z kolei, w ocenie Urzędu czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i 

inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), 

zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te 

czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w 

tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują. 

 

Do rozważenia pozostają kwestie związane ze świadczeniem niektórych usług informatycznych (np.: 

świadczonych przez programistów, integratorów systemów etc.), w szczególności, gdy są to osoby 

o wysokim poziomie kompetencji, posiadające rzadkie specjalizacje i niezbędne certyfikaty 

potwierdzające fachowość (i których zaangażowanie do realizacji przedmiotu zamówienia jest 

wymagane już na etapie składania ofert, czy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

                                                                    
14

 Urząd Zamówień Publicznych: Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp (dostęp 27.11.2019) 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp
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w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu). Wydaje się, że czynności 

wykonywane przez te osoby nie polegają na świadczeniu pracy. Z kolei inne czynności 

informatyczne (np. polegające na usłudze help-desku) mogą już mieć charakter czynności 

polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

 

Odnajdując czynności mające charakter czynności z Kodeksu pracy, zamawiający będzie 

zobowiązany do wyspecyfikowania wszystkich tych czynności. Niezgodne z treścią art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp byłoby wskazanie tylko niektórych czynności, choćby miały znaczenie doniosłe dla 

zamawiającego i pominięcie innych mających np. znaczenie drugorzędne. Niedopuszczalne będzie 

zarówno scedowanie tego obowiązku na wykonawcę, np. w formie zapisu, że jeśli wykonawca 

ujawni po swojej stronie czynności o takim charakterze zobowiązany będzie zawrzeć z 

pracownikami je wykonującymi umowy o pracę, jak też nadmiernie ogólne ich wskazanie, np. w 

formie zapisu, że zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności o takim charakterze podczas realizacji, etc. 

 

5.3.8 Przykładowe zamówienia 

W tabeli poniżej zaprezentowano szereg praktycznych przykładów zastosowania klauzul 

społecznych. Klauzule te powtarzają się, jednak zestawienie służy nie tylko wskazaniu możliwych do 

zastosowania klauzul, lecz również możliwego powiązania ich z przedmiotem zamówienia.  
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Przykładowe zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne 

 

Lp ZAMAWIAJĄCY 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1.  GUS 19/BA/PN/2013 

Pełnienie opieki zdrowotnej w 

zakresie medycyny pracy nad 

pracownikami i kandydatami do 

pracy w jednostkach statystyki 

publicznej zlokalizowanych w 

gmachu GUS 

Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy na podstawie art. 

29 ust. 4 pkt 2 albo art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowania „klauzuli 

społecznej”, polegającej na: utworzeniu zakładowego 

funduszu szkoleniowego, w rozumieniu art. 67 i 68 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r.Nr 69, poz. 415, z 

późn. zm.), w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co 

najmniej 1% funduszu płac, a w przypadku, gdy fundusz taki 

został utworzony, zwiększenia wpłat na ten fundusz w 

wysokości nie mniejszej niż 1% funduszu płac 

2.  GUS 43/BA/PN/2013 

Wykonywanie usługi sprzątania 

siedziby GUS 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

wykonawca zatrudnił minimum 3 osoby bezrobotne, 

skierowane do pracy na podstawie skierowania z urzędu 

pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 

674) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego 

bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ 

zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy 

określony w analogicznych przepisach państwa 

członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce 

zamieszkania albo siedzibę. Zatrudnienie ww. osób musi 

nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia 

umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub 

przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce 

innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania 

określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia 

3.  GUS 47/BA/PN/2013 

Wykonywanie sprzątania terenu 

zewnętrznego przyległego do GUS 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

wykonawca zatrudnił minimum 1 osobę bezrobotną, 

skierowaną do pracy na podstawie skierowania z urzędu 

pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 674) lub na podstawie właściwego dokumentu 

kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego 

przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku 

pracy określony w analogicznych przepisach państwa 

członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym wykonawca ma miejsce 

zamieszkania albo siedzibę. Zatrudnienie ww. osoby musi 
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nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia 

umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31 lipca 2014 r. W 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub 

przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce 

innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania 

określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały 

okres realizacji przedmiotu zamówienia 

4.  GUS 77/BA/PN/2013 

Wykonanie usługi sprzątania 

siedziby GUS 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający 

wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca w ramach tzw. klauzuli społecznej zatrudnił 

minimum 1 osobę bezrobotną, skierowaną do pracy na 

podstawie skierowania z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z 

dnia20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 674) 

5.  GUS 9/BA/PN/2014 

Wykonanie usług sprzątania 

siedziby GUS oraz przyległego do 

GUS terenu zewnętrznego 

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, wśród osób 

bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia zostaną zatrudnione minimum 2 osoby 

bezrobotne skierowane z urzędu pracy, zgodnie z ustawą z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z 

późn. zm.) 

6.  GUS 15/2/BA/PN/2015 

Części, materiały eksploatacyjne 

do urządzeń biurowych 

Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, że 

Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy 

zatrudni do realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną lub 

osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Wykonawca zatrudni na podstawie 

umowy o pracę, co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o 

której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i 

powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją 

umowy 

7.  GUS 17/1/BOK/PN/2015 

Szkolenia dla pracowników resortu 

statystyki publicznej w zakresie 

podnoszenia kompetencji 

Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, że 

Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy 

zatrudni do realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną lub 

osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Wykonawca zatrudni na podstawie 

umowy o pracę, co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o 

której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i 

powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją 

umowy 

8.  GUS 19/1/POIG/PN/2015 

Wykonanie i dostarczenie 

materiałów promocyjnych, w 

tym na potrzeby Projektu Portal 

Geostatystyczny– Faza II w 

ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007–

2013 (POIG) 

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy z uwzględnieniem 

klauzuli społecznej, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 

ustawy Pzp, tj.: w zakresie osoby bezrobotnej w celu 

przygotowania zawodowego (w rozumieniu ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy – tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z poźn. 

zm.). Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni od dnia 

podpisania Umowy zatrudni na podstawie umowy o pracę, co 

najmniej 1 (jedną) osobę bezrobotną, na podstawie 

skierowania z powiatowego urzędu pracy zgodnie z 

przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

9.  GUS 39/1/BBI/PN/2015 Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązuje 



     
 

 
 40 

Usługa ochrony zewnętrznej i 

wewnętrznej Obiektu Głównego 

Urzędu Statystycznego 

się do zatrudnienia do realizacji Usługi ochrony co najmniej 1 

osoby bezrobotnej, przez cały okres trwania Umowy, w 

ramach tzw. klauzuli społecznej na warunkach i w terminach 

określonych w niniejszym paragrafie 

10.  GUS 40/BA/PN/2015 

Wykonywanie usług cateringowych 

dla potrzeb spotkań 

organizowanych w siedzibie GUS 

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązuje 

siędo zatrudnienia przy realizacji usługi cateringowej co 

najmniej 1 osoby bezrobotnej, przez cały okres trwania 

Umowy, w ramach tzw. klauzuli społecznej na warunkach i w 

terminach określonych w niniejszym paragrafie 

11.  GUS 42/1/DFK/PN/2015Realizacja 

tłumaczeń pisemnych oraz 

weryfikacja językowa i techniczno – 

merytoryczna tłumaczeń na 

potrzeby GUS 

Wykonawca, w ramach tzw. klauzuli społecznej, zgodnie z 

art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązuje zatrudnić do realizacji 

usługi co najmniej 1 osobę posiadającą status osoby 

niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 

127,poz. 721 z późn. zm.) lub właściwych przepisów państw 

członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego, na 

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały 

okres trwania Umowy, na warunkach i w terminach 

określonych w niniejszym paragrafie.Wykonawca zatrudni 

osobę, o której mowa w ust. 1, na okres nie krótszy niż do 

dnia 31 grudnia 2017 r. 

12.  GUS 4/1/BA/PN/2016 

Zakup i dostawa materiałów oraz 

narzędzi budowlano-hydraulicznych 

niezbędnych do konserwacji 

budynku na potrzeby GUS 

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązuje 

się, w ramach tzw. klauzuli społecznej, do zatrudnienia przy 

realizacji przedmiotu umowy co najmniej jednej osoby 

bezrobotnej, przez cały okres trwania Umowy, na warunkach 

i w terminach określonych w niniejszym paragrafie 

13.  GUS 4/2/BA/PN/2016 

Zakup i dostawa materiałów 

oraz narzędzi elektrycznych 

do konserwacji budynku na 

potrzeby GUS 

Wykonawca zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązuje 

się, w ramach tzw. klauzuli społecznej, do zatrudnienia przy 

realizacji przedmiotu umowy co najmniej jednej osoby 

bezrobotnej, przez cały okres trwania Umowy, na warunkach 

i w terminach określonych w niniejszym paragrafie 

14.  Dzielnica Wola  Usługi cateringowe w 2 częściach Klauzule społeczne na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c 

ustawy Pzp, - wymaganie, by Wykonawca zatrudnił co 

najmniej 2 osoby do realizacji pierwszej części zamówienia i 

co najmniej 2 osoby do realizacji drugiej części zamówienia 

(każdą z osób, co najmniej na 4 godziny dziennie na umowę o 

pracę, umowę spółdzielczą o pracę lub umowę cywilno-

prawną), spośród osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. osób 

bezdomnych realizujących indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności; uzależnionych od alkoholu po 

zakończeniu programu psychoterapii; uzależnionych od 

narkotyków lub innych środków odurzających; chorych 

psychicznie po zakończeniu programu terapeutycznego w 

rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; zwalnianych 

z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze 

środowiskiem; uchodźców realizujących indywidualny 

program integracji). 

15.  Dzielnica Wola Usługi cateringowe na podstawie art. 29 ust. 4 lit. c ustawy Pzp, - wymaganie, by 

Wykonawca zatrudnił przy wykonywaniu zamówienia co 

najmniej 2 osoby do realizacji pierwszej części zamówienia i 

co najmniej 2 osoby do realizacji drugiej części zamówienia w 

wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie na umowę o pracę, 
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spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną 

16.  GUS 113/BA/2015Utrzymanie i 

serwisowanie kotłowni gazowej w 

ośrodku Goplana  

Zamawiający w ramach tzw. klauzuli społecznej zobowiązuje 

się zatrudnić przy realizacji przedmiotu zamówienia w 

pełnym wymiarze czasu pracy jedną osobę bezrobotną na 

umowę o pracę, na czas nie krótszy niż czas obowiązywania 

umowy 

17.  GUS 123/BA/2015 

Usługi kurierskie w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla GUS 

w okresie 36 miesięcy od dnia 

02.01.2016 r. 

Zamawiający wymaga zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 

na umowę o pracę, na czas nie krótszy niż czas 

obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza 

zatrudnienie osoby do wykonywania czynności powierzonych 

przy realizacji zamówienia publicznego np.: praca 

administracyjno-biurowa, księgowa, logistyka 

18.  GUS 130/BA/2015  

Wykonanie konserwacji i napraw 

urządzeń dźwigowych oraz 

platform przyschodowych 

zamontowanych w gmachu GUS  

Zamawiający wymaga zatrudnienia osoby bezrobotnej, na 

umowę o pracę, na czas nie krótszy niż czas obowiązywania 

umowy. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby do 

wykonywania czynności powierzonych przy realizacji 

zamówienia publicznego np.: praca administracyjno-biurowa, 

księgowa, logistyka 

19.  GUS 132/BA/2015 

Wykonanie usługi ochrony poprzez 

monitorowanie systemu 

alarmowego zainstalowanego w 

ośrodku „GOPLANA”  

Zamawiający wymaga zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, 

na umowę o pracę, na czas nie krótszy niż czas 

obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza 

zatrudnienie osoby do wykonywania czynności powierzonych 

przy realizacji zamówienia publicznego np.: praca 

administracyjno-biurowa, księgowa, logistyka 

20.  GUS  2/BA/2016 

Świadczenie usług inżynierskich, 

projektowych, nadzorów 

inwestorskich I wykonywania 

ekspertyz w branżach: 

ogólnobudowlanej I 

konstrukcyjnej, instalacji 

sanitarnych, instalacji elektrycznej i 

energetycznej 

Zamawiający wymagał, aby 30% osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi, było 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę 

21.  GUS 11/BA/2016 

Usługi pocztowe w obrocie 

krajowym i zagranicznym dla GUS  

Zamawiający wymagał, aby 30% osób zatrudnionych w firmie 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na 

usługi, było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę 

22.  GUS 18/1/BA/201618/2BA/2016183/BA/2

016 Świadczenie usług codziennego 

sprzątania i prac związanych z 

obsługą recepcji w ośrodku 

„Goplana” 

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 

zamówienia przedstawi regulamin BHP obejmujący 

wszystkie wykonywane czynności 
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5.4 Analiza skuteczności i efektywności społecznych kryteriów oceny ofert w 

zamówieniach publicznych (zalety i wady). 

 

Zalety stosowania społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych wiążą się z 

celem wprowadzenia tego instrumentu, jakim było, przypomnijmy, uwzględnienie, tam, gdzie jest 

to możliwe przy udzielaniu zamówień aspektów społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu 

celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Jeśli za społecznie 

odpowiedzialne zamówienia publiczne uważa się zamówienia w których bierze się pod uwagę 

następujące czynniki:  

1) możliwości zatrudnienia, 

2) godną pracę, 

3) zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, 

4) integrację społeczną (w tym także osób niepełnosprawnych), 

5) równość szans, 

6) dostępność i projektowanie dla wszystkich, 

7) uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu oraz 

szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,  

to kryteria oceny ofert uwzględniające powyższe czynniki niewątpliwie promują podejmowanie 

decyzji z uwzględnieniem aspektów społecznych, jednocześnie minimalizując ryzyko 

niepowodzenia procesu zamówieniowego (w sytuacji braku wykonawców spełniających określone 

przez zamawiającego warunki). Jednak podejście opierające się na, mówiąc kolokwialnie, 

przerzuceniu ciężaru promocji czynników społecznych na proces oceny ofert obarczone jest innym 

ryzykiem – a mianowicie takim, że pomimo uwzględnienia aspektów społecznych w kryteriach 

oceny ofert, faktycznie znaczenie ich będzie pomijalne, gdyż wykonawcy nie będą spełniać tych 

kryteriów lub pomimo ich spełnienia nie będą konkurencyjni dla wykonawców kryteriów 

społecznych niespełniających.  

 

Znaczenie powyższego dylematu, niestety, jest znacząco osłabiane przez fakt, iż, poza obligatoryjną 

klauzulą zatrudnieniową, pozostałe klauzule społeczne są wciąż w niewielkim stopniu uwzględniane 

w dokumentacji zamówień publicznych, zaś wśród nich użycie aspektów społecznych jako kryterium 

oceny ofert stanowi zdecydowany margines (wyjątek stanowią instytucje takie jak MCPS, których 

działalność jest nakierowana na promocję społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

Zamawiający tacy stanowią jednak zdecydowaną mniejszość rynku zamówień publicznych). Jak 

wynika z przeprowadzonych analiz15, wykorzystywanie przez zamawiających kryteriów oceny ofert 

o charakterze społecznym ulega stałemu nieznacznemu wzrostowi w porównaniu z rokiem 

                                                                    
15

 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. 
Warszawa, czerwiec 2019 r. 
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poprzednim (z 602 przypadków w 2017 r. do 610 zamówień w roku 2018)16. Pamiętać jednak należy, 

że w 2018r. udzielono łącznie 143 881 zamówień (w tym 70% na roboty budowlane i usługi) a łączna 

liczna zamówień „uwzględniających aspekty społeczne” wyniosła w tym okresie 28 292. Udział 

zamówień, w których użyto społecznych kryteriów oceny ofert oscyluje więc na poziomie około 

0,4% ogólnej liczby zamówień (0,6% zamówień na roboty budowlane i usługi). Na niewielką skalę 

stosowania klauzul społecznych wskazuje również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie Klauzule 

społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację publiczną z 2017r.17 

 

Nie dziwi więc, że urzędowe sprawozdania i raporty koncentrują się raczej na ogólnym wzroście 

znaczenia klauzul społecznych (jak wspomnieliśmy, w znacznej mierze związanym z obligatoryjnym 

stosowaniem klauzuli zatrudnieniowej a w wymiarze bezwzględnym związanym z ogólnym 

wzrostem liczby zamówień).  

 

Wyniki monitoringu stosowania Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez 

administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych18 (Zalecenia RM) pozwoliły 

na sfomułowanie, odnośnie do jednostek administracji rządowej, następujących wniosków19 20 

(wnioski te pozostają aktualne również w odniesieniu do jednostek samorządo-wych, z tym 

zastrzeżeniem, że świadomość potrzeby uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach 

publicznych wydaje się, jak wynika np., z ankiety przeprowadzonej przez MCPS, niższa): 

 

1) większość jednostek prowadzi analizę możliwości uwzględniania aspektów społecznych w 

planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

W większości jednostek objętych badaniem prowadzona jest taka analiza, jednakże tylko w 

niewielkiej części tych jednostek obowiązek przeprowadzenia analizy wynika z aktów wewnętrznych 

dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udzielania zamówień wykraczających poza reżim ustawy Pzp. Również stosunkowo mała liczba 

podmiotów dokumentowała proces dokonania analizy możliwości zastosowania aspektów 

społecznych. Wprawdzie ani Zalecenia, ani inne dokumenty nie nakładają na zamawiających 

obowiązków w tym zakresie, niemniej jednak tego rodzaju czynności należy uznać za dobrą 

praktykę godną wdrożenia. 

 

                                                                    
16

 Informacja taka jest podana na str. 66 Sprawozdania Prezesa UZP, podczas gdy na str. 155 wskazuje się, że liczba 
zamówień, w których kryteriach oceny ofert „odwołano się do aspektów społecznych” wyniosła 1449.  
17

 Najwyższa Izba Kontroli: Informacja o wynikach kontroli Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych 
przez administrację publiczną KAP.430.017.2016, Warszawa 28.02.2017r.  
18

 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/aspekty-spoleczne-w-
zam/4045,Zalecenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-asp.html  
19

 Wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2016 
r. Urząd Zamówień Publicznych 2017 
20

 Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych 
w zamówieniach publicznych w latach 2016 – 2017 podsumowanie i wnioski; Urząd Zamówień Publicznych 2018r. s. 31 i 
nast.  

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/aspekty-spoleczne-w-zam/4045,Zalecenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-asp.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/aspekty-spoleczne-w-zam/4045,Zalecenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-uwzgledniania-przez-administracje-rzadowa-asp.html
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2) większość jednostek prowadzi analizę możliwości uwzględniania aspektów społecznych na 

etapie przygotowania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Jak pokazują zebrane dane, większość jednostek sektora rządowego wywiązuje się z tego 

obowiązku nałożonego na nich Zaleceniami RM. Może to być efektem aktualizacji w 2017 r. Zaleceń 

RM i dookreślenia w nich obowiązków nałożonych w tym zakresie na zamawiających. 

 

3) analiza prowadzona jest także w większości zamówień wyłączonych ze względu na wartość 

spod reżimu ustawy Pzp, 

W większości przypadków zamawiający sektora rządowego prowadzili analizę możliwości 

uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach wyłączonych spod procedur ustawy Pzp, 

mimo iż w świetle obowiązujących Zaleceń RM, dokonanie oceny możliwości i uwzględnienie przez 

jednostki administracji rządowej aspektów społecznych w tego typu zamówieniach ma charakter 

jedynie rekomendacji. 

 

4) w latach 2016 i 2017 nastąpił wzrost liczby postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, w których zamawiający zastosowali instrumenty o charakterze prospołecznym 

W ocenie UZP można przyjąć, iż wzrost wskaźników w tym obszarze jest łącznym wynikiem działań 

o charakterze legislacyjnym i edukacyjnym oraz zaleceń skierowanych do instytucji administracji 

rządowej przez Radę Ministrów. Jak się wydaje jednak, kluczowy dla wzrostu charakter miał fakt 

wprowadzenia obligatoryjnej klauzuli zatrudnienia, o czym mowa w kolejnym punkcie.  

 

5) najczęściej stosowaną przez zamawiających klauzulą społeczną jest wymóg zatrudnienia 

osób skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę 

 

W dużej mierze jest to efekt obligatoryjnego charakteru tego instrumentu w odniesieniu do 

zamówień na roboty budowlane i usługi. Tak istotny wzrost odsetka zamówień uwzględniających tę 

klauzulę może również świadczyć o rosnącej świadomości instytucji zamawiających w zakresie 

potrzeby stosowania tego typu rozwiązań. 

 

6) częściej stosowana jest przez zamawiających również klauzula społeczna z art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp 

 

Przyczyn zwiększenia zastosowania tego instrumentu społecznego w zamówieniach udzielonych 

przez jednostki administracji rządowej można upatrywać przede wszystkim w rozszerzeniu zakresu 

stosowania art. 29 ust. 4 ustawy Pzp na wszystkie aspekty społeczne (nie tylko na zatrudnienie osób 

defaworyzowanych, jak miało to miejsce w świetle przepisów obowiązujących do czasu wejścia w 

życie nowelizacji ustawy Pzp z 2016 r.). Wzrost poziomu zastosowania tej klauzuli nie jest jednak tak 

znaczący, jak w przypadku klauzuli przewidującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę.  
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7) zamówienia zastrzeżone (art. 22 ust. ustawy Pzp) są najrzadziej stosowaną przez klauzulą 

społeczną 

Jest to klauzula społeczna stosowana przez zamawiających sektora rządowego najrzadziej, a 

poziom zastosowania tego instrumentu jest niski. W tym kontekście należy jednak odnotować 

wzrost w 2017 r. liczby zamówień zastrzeżonych, udzielonych w ramach nowego, specjalnego 

reżimu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138 o ustawy Pzp). Spadek 

zainteresowania formą zamówień zastrzeżonych przewidzianą w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp może być 

zatem wynikiem większego zainteresowania zamawiających z sektora administracji rządowej 

korzystaniem z formuły zamówień zastrzeżonych, przewidzianej w ramach bardziej liberalnego 

reżimu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

 

8) wzrosło zainteresowanie zamawiających stosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert 

Analizując zastosowanie innych niż klauzule społeczne instrumentów prospołecznych w 

zamówieniach publicznych, podkreślić należy relatywnie wysoki odsetek zastosowania społecznych 

kryteriów oceny ofert. W 2017 r. był to drugi – po wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę najczęściej stosowany przez zamawiających reprezentujących sektor administracji rządowej 

instrument prospołeczny.  

 

9) zauważalne jest zainteresowanie uwzględnianiem w zamówieniach publicznych wymogów 

dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z uwzględnieniem 

potrzeb wszystkich użytkowników 

Jednym z częściej stosowanych aspektów społecznych w zamówieniach udzielonych przez jednostki 

administracji rządowej było także uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników. Powyższe może być wynikiem większej świadomości po stronie 

zamawiających rządowych na temat możliwości wykorzystania tego rodzaju rozwiązań w ramach 

zamówień publicznych z uwzględnieniem większego nacisku na realizację inwestycji i przedsięwzięć 

publicznych bez społecznego wykluczenia. 

 

10) konieczne jest wzmocnienie kontroli wywiązywania się przez wykonawców podczas 

realizacji zamówienia ze zobowiązań w zakresie aspektów społecznych 

Jak pokazują wyniki audytu, większość umów w sprawie zamówień publicznych określających 

społeczne wymagania związane z realizacją zamówienia zawierała uprawnienia kontrolne 

zamawiającego, jak i przewidywała sankcje, dzięki którym zamawiający mogli egzekwować 

stosowanie przez wykonawców tych wymagań na etapie realizacji zamówienia. Mimo to, jedynie w 

przypadku 52% umów, zamawiający podejmowali stosowne działania kontrolne na etapie ich 

realizacji. Oznacza to, że zamawiający, mimo iż przewidują dla siebie stosowne uprawnienia, 

korzystają z nich w ograniczonym zakresie. 
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11) Odnotowano przydatność podejmowanych przez UZP działań edukacyjnych i promocyjnych 

w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych 

UZP prowadzi liczne działania edukacyjne i promocyjne w zakresie aspektów społecznych w 

zamówieniach publicznych, z których jak wykazał audyt korzystają pracownicy audytowanych 

jednostek. Korzystają oni także z przedsięwzięć oferowanych w tym zakresie także przez inne 

podmioty, w tym podmioty komercyjne. 

 

12) istnieje potrzeba prowadzenia dalszych działań edukacyjnych i promocyjnych w obszarze 

społecznych zamówień publicznych 

Analiza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona w ramach audytu wykazała zasadność objęcia 

działaniami informacyjno-szkoleniowymi z zakresu aspektów społecznych dodatkowo 900 

pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych oraz 

899 kierowników, kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Preferowanym sposobem podnoszenia 

wiedzy pracowników jest udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach 

obejmujących prezentację doświadczeń różnych podmiotów w zakresie stosowania aspektów 

społecznych w udzielonych zamówieniach. Wskazana jest zatem kontynuacja prowadzonych przez 

UZP działań edukacyjnych i informacyjnych. 

 

13) nie planuje się działań legislacyjnych w obszarze związanym z realizacją Zaleceń RM 

Audyt wskazał na propozycję usprawnień w tym obszarze. Nie wydaje się jednak zasadne 

wprowadzenie do regulacji ustawy Pzp rozwiązań kazuistycznych w sytuacji gdy obowiązujące 

przepisy i funkcjonujące rozwiązania w tym obszarze dają możliwość wywiązywania się z 

nałożonych na zamawiających obowiązków. W tym zakresie bardziej racjonalnym byłoby zwrócenie 

uwagi kierownikom zamawiających na wewnętrzne procedury (regulaminy) udzielania zamówień 

publicznych. Powyższe, świadomość zamawiających związana z realizacją nałożonych przez 

państwo celów w tym obszarze oraz dobre praktyki powinny dać zamierzony efekt tak w kwestii 

nadzoru nad realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak i dokumentowania analizy 

możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.  

 

 

Wśród aspektów negatywnych wskazywano:  

1) Wzrost kosztów po stronie zamawiających w przypadku stosowania klauzul społecznych 

W ocenie zamawiających koszt zatrudnienia osób marginalizowanych lub na podstawie stosunku 

pracy znajduje odzwierciedlenie w cenie składanych ofert. W konsekwencji większe jest ryzyko, że 

zaoferowana przez wykonawców cena przekroczy budżet na realizację zamówienia.  

 

2) Konieczność podejmowania dodatkowych działań weryfikacyjnych.  

W ocenie zamawiających, weryfikacja przestrzegania przez wykonawców deklaracji związanych z 

realizacją klauzul społecznych stanowi dodatkowe obciążenia 
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3) Trudność w powiązaniu klauzul społecznych z przedmiotem zamówienia  

Wskazywano, że nie zawsze jest możliwe uwzględnienie klauzul społecznych w udzielanych 

zamówieniach, np. klauzul dot. zatrudnienia w zamówieniach o krótkim terminie wykonania oraz o 

specjalistycznym charakterze. 

 
W literaturze przedmiotu wskazuje się ponadto21 :   

4) relatywnie krótki czas funkcjonowania; 

5) obawę przed nieprawidłowym zinterpretowaniem przepisów, dokonaniem 

błędnych postanowień w dokumentacji przetargowej i w konsekwencji koniecznością 

unieważnienia postępowania lub narażenie się na sankcje.  

6) brak świadomości potencjału, jaki leży w zamówieniach publicznych; 

7) brak woli politycznej na wszystkich szczeblach zarządzania publicznego; 

8) brak obowiązku uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych (poza 

zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę) 

 
Do powyższych dodać można:  
 

9)  Większe ryzyko niepowodzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

W przypadku mniej typowych klauzul społecznych istnieje ryzyko, że żaden z potencjalnych 

wykonawców nie złoży oferty (nawet, jeśli klauzula wykorzystywana jest jedynie dla potrzeb oceny 

ofert a nie jako warunek udziału w postępowaniu). Analiza wykazała, że do sytuacji takich dochodzi 

nawet w przypadku relatywnie prostych zamówień, w których, wydawać by się mogło, zapewnienie 

spełnienia warunku nie jest trudne.  

 

10)  Niewielkie wpływ kryteriów społecznych oceny ofert na osiągnięcie założonych celów 

społecznych 

Powyższe wynika z niewielkiej skali, w jakiej kryteria te są używane. Niewielka liczba oraz wartość 

zamówień stosujących powyższe kryteria oraz ich przedmiot, mogący czasem zniechęcać 

wykonawców położonych w większej odległości od zamawiającego, składają się na obraz, w którym 

kryteria społeczne nawet jeśli w indywidualnych przypadkach spełniają swój cel (prowadzą do np. 

zatrudnienia osób defaworyzowanych na czas realizacji zamówienia), nie mają istotniejszego 

wpływu na realizację ogólniejszego celu, jakim jest trwała aktywizacja takich osób. Jednak 

zaznaczyć należy, że szersze wdrożenie powyższych rozwiązań może wymagać czasu, tym bardziej, 

że nie mają one charakteru obligatoryjnego. Przydatne byłyby ponadto badania, które 

prezentowałyby wpływ kryteriów społecznych na sytuację osób, które zostały wskazane dla 

wykazania spełnienia danego kryterium – czy ich zatrudnienie trwało dłużej niż wymagane umową 

minimum oraz czy zdobyły w tym czasie umiejętności i doświadczenia pozwalające na poszukiwanie 

zatrudnienia.   

                                                                    
21

 S.Szabroński: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych a zrównoważony rozwój lokalny, Warmińsko-Mazurski 

Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne 2013 Nr 1 s. 149 i nast. Tekst pochodzi sprzed nowelizacji z 2016r., więc wyliczenie 

dostosowane do obecnego stanu prawnego.  
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5.5 Analiza błędów i ryzyk związanych ze stosowaniem społecznych kryteriów 

oceny ofert w zamówieniach publicznych (np. zaburzenie konkurencji) wraz 

z podaniem wyroków sądowych oceniających dane kryterium. 
 

 

Zamawiający dysponuje znaczną swobodą w doborze społecznych (a szerzej – pozacenowych) 

kryteriów oceny ofert, pod warunkiem jednak, że wybrane przez niego kryterium spełniać będzie 

następujące wymagania: 

1)  jest związane z przedmiotem zamówienia (por. art. 91 ust. 2 ustawy Pzp), przy 

jednoczesnym  

2) braku odnoszenia się do właściwości wykonawcy (por. art. 91 ust. 3 ustawy Pzp). 

 

Zakres swobody Zamawiającego odzwierciedlają wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 

października 2016 r. sygn. akt. KIO 1738/16; KIO 1740/1622 „Określone przez zamawiającego 

wymagania w przedmiocie zamówienia to w zasadzie niekończąca się możliwość doboru kryteriów, 

bowiem to przedmiot zamówienia, jego charakter i potrzeby zamawiającego kreują budowę kryterium 

oceny ofert, którego kształt i charakter zdeterminowane są w szczególności rodzajem zamówienia. 

Poszukiwanie przez Zamawiających kryteriów oceny ofert winno stanowić stały element postępowań, 

bowiem każde z zamówień w zasadzie jest inne jak również ustawowe wymagania co do kryteriów 

pozacenowych są szersze, czego efektem mogą być ukształtowane przez Zamawiających kryteria oceny 

ofert nieznane, niestosowane dotychczas.” 

 

Jednocześnie podkreślić należy, że wybór kryteriów oceny ofert przez zamawiającego na gruncie 

konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien służyć zagwarantowaniu 

rzeczywistej i uczciwej konkurencji między wykonawcami. W doborze kryteriów zamawiający 

powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na uzyskanie w sposób najbardziej efektywny 

określonego produktu lub usługi, które przy uwzględnieniu potrzeb zamawiającego, są na 

odpowiednim poziomie jakości.  

Ustawa Pzp, wskazując przykładowe kryteria, jakie mogą zostać ujęte w ramach kryteriów oceny 

ofert, wymienia bezpośrednio aspekty społeczne i aspekty środowiskowe. W przypadku aspektów 

społecznych, ustawodawca wymienił w szczególności integrację zawodową i społeczną osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych, a także kryterium dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub uwzględnienia potrzeb użytkowników. Przykładem kryterium o charakterze 

społecznym odnoszącego się do dostępności dla osób niepełnosprawnych może być spełnianie 

wyższych niż minimalne, wymagane przez zamawiającego standardów w zakresie dostępności 

budynków, stron internetowych czy określonych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. W ramach 

kryteriów oceny ofert można także wzmocnić znaczenie wymogów postawionych w specyfikacji 

                                                                    
22

 ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_1738_1740.pdf (dostęp 27.11.2019) 

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2016_1738_1740.pdf
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istotnych warunków zamówienia w zakresie realizacji zamówienia. Przykładowo, zamawiający może 

wymagać zatrudnienia do realizacji zamówienia określonego minimalnego odsetka osób 

bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby osób zaangażowanych w realizację zamówienia, a w 

ramach kryteriów oceny ofert może dodatkowo premiować wykonawców za zatrudnienie 

większego odsetka tych osób niż minimalny wymagany. 

 

Wątpliwości natomiast może budzić w obecnym stanie prawnym kryterium oceny ofert związane z 

zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę. Dla wyjaśnienia wskazać należy, że 

przed nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 

ustawy Pzp mógł określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją 

zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi, jeżeli było to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Na gruncie 

poprzedniego brzmienia ww. przepisów ustawy Pzp nie było zatem podstaw do formułowania 

zakazu ustanowienia pozacenowego kryterium oceny ofert w postaci zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę, które stanowiło przykład kryterium społecznego. Na powyższe w kilku wyrokach 

wskazywała Krajowa Izba Odwoławcza.  

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2354/1423 „Kryterium 

liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi odpowiedź na oczekiwania 

ustawodawcy co do stosowania przez zamawiających kryteriów o charakterze społecznym i 

preferowania stosunku pracy dla osób fizycznych, które faktycznie wykonują prace związane z 

realizacją zamówienia publicznego”. 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt: KIO 1040/15, sygn. akt: KIO 

1043/1524 „Ustanawiając jako jedno z kryteriów pozacenowych kryterium społeczne rozumiane jako 

procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z ogólnej liczby osób, którym zostanie 

powierzona realizacja przedmiotu zamówienia, zamawiający nie dopuścił się naruszenia przepisów 

ustawy Pzp w zakresie przyjętego kryterium, jak również jego wagi (określonej na poziomie 15%).” 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2016 r., sygn. akt: KIO 2707/1525 „Nie można 

natomiast odmówić zamawiającemu możliwości ustalenia kryterium oceny ofert odnoszącego się do 

aspektów społecznych, taki bowiem cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu regulacji z tym 

zagadnieniem związanych. Regulacje te miały poprawiać sytuację osób wykonujących de facto 

obowiązki pracownicze będąc zatrudnionymi na podstawie innych umów, niż umowy wynikające z 

kodeksu pracy. Zamawiający wprowadzając takie kryterium (realizacja przedmiotu zamówienia za 

pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) nie naruszył zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania wykonawców. Jednocześnie zamawiający uprawniony jest do kontroli 
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 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/26554/Orzeczenie-KIO-nr-2354_14.pdf  
24

 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31708/Wyrok-KIO-z-dnia-15-czerwca-2015r.-Sygn.-Akt-KIO-1040-
15-1043-15.pdf  
25

 ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2707.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/26554/Orzeczenie-KIO-nr-2354_14.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31708/Wyrok-KIO-z-dnia-15-czerwca-2015r.-Sygn.-Akt-KIO-1040-15-1043-15.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/31708/Wyrok-KIO-z-dnia-15-czerwca-2015r.-Sygn.-Akt-KIO-1040-15-1043-15.pdf
ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2015_2707.pdf
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przestrzegania tych zobowiązań przez wykonawcę i dyscyplinowania nierzetelnego wykonawcy przez 

naliczanie kar umownych, których wysokość nie ma charakteru nadmiernego”. 

 

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadziła wymóg zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony art. 22§ 1 Kodeksu pracy w zamówieniach, 

których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane. Obecnie zatem, zgodnie z art. 29 ust. 3a 

ustawy Pzp w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi lub roboty 

budowlane na zamawiających został nałożony obowiązek dokonania oceny, czy przy realizacji 

konkretnego zamówienia publicznego wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy 

stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to na zamawiającym będzie ciążył obowiązek określenia 

w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności. Podstawą 

prawną do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników wykonawcy/podwykonawcy 

polegają na wykonywaniu pracy, stanowią przepisy Kodeksu pracy. A zatem można stać na 

stanowisku, że skoro zamawiający ustali, że czynności składające się na zamówienie posiadają cechy 

stosunku pracy, w konsekwencji powinien postawić wymaganie zatrudnienia osoby wykonującej 

dane czynności na podstawie umowy o pracę. W konsekwencji, zatrudnienie na podstawie umowy o 

pracę nie powinno stanowić kryterium oceny ofert, którego spełnienie ze swej istoty nie jest 

obligatoryjne, a może jednie skutkować brakiem otrzymania punktów w danym kryterium. Innymi 

słowy, jeżeli w konkretnym postępowaniu określone przez zamawiającego czynności polegają na 

wykonywaniu pracy, wówczas zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

powinien postawić taki wymóg w opisie przedmiotu zamówienia jako obligatoryjny do spełnienia i 

każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie taki wymóg powinien spełnić. W przeciwnym 

razie kryterium zatrudnienia na umowie o pracę byłoby nieefektywne i pozorne.  

 

Na powyższe wskazuje także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, np. wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia z dnia 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 486/17; KIO 492/1726 

„Tzw. klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do warunków realizacji zamówienia publicznego, 

a nie cech, które powinien posiadać podmiot ubiegający się o jego udzielenie. Zatrudnienie pracowników 

na podstawie umowy o pracę nie jest bowiem kryterium wyboru wykonawcy ani kryterium udzielenia 

zamówienia. Nadto, w tym postepowaniu zamawiający nie wykazał w przekonujący sposób, że 

wcześniejsze niż termin składania ofert zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę może stanowić 

kryterium odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Sformułowane w niniejszym postępowaniu 

kryterium oceny ofert nie jest elementem opisu przedmiotu zamówienia dokonywanym na podstawie 

art. 29 ust. 4 pkt 4 Pzp. Mamy do czynienia z zakazanym co do zasady kryterium oceny ofert 

odnoszącym się do właściwości wykonawcy (art. 91 ust. 3 Pzp, gdyż niewątpliwie wkracza on do 

polityki kadrowo-płacowej danego wykonawcy, tego czy dany wykonawca zatrudniał przed złożeniem 

oferty osoby na podstawie umów o pracę czy też na umowy cywilno-prawne. Stawianie takich 
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 http://www.przetargi.egospodarka.pl/wyroki-kio/2017/orzeczenie,0486-0492.html  
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kryteriów oceny ofert mogłoby spowodować nieuzasadnione zawężenie rynku wykonawców tylko do 

jednego lub kilku dużych wykonawców.” 

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia z dnia 28 listopada 2016 r., sygn.. akt KIO 2152/1627 

„Jakkolwiek wskazania w art. 91 ust. 2, jak i w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp nie stanowią katalogu 

enumeratywnego, co wynika z użycia określenia „w szczególności” w ocenie składu orzekającego fakt, 

że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby pozostające w stosunku pracy, a w istocie 

założenie, że oferta może być oceniana według kryterium liczby zatrudnionych pozostających w 

stosunku pracy, nie znajduje podstaw w powołanych przepisach ustawy. Należy przy tym wyraźnie 

zauważyć, (…) że o ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z 

przepisem art. 29 ust. 3a stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z 

przepisu, to przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert na taką możliwość, w ocenie składu orzekającego 

nie wskazuje. Istotne jest spostrzeżenie, że opis kryteriów społecznych w art. 22 ustawy Pzp wyraźnie 

wskazuje, że ma się ono odnosić do osób, których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, nie zaś 

polegać samej formie nawiązania stosunku pracy”. 

 

Wątpliwa jest również możliwość zastosowania kryterium zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

w postępowaniach, w których zamawiający nie odnalazł czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, mających charakter stosunku pracy. Powyższe wynika z faktu, że narzucenie 

określonej formy zatrudnienia, w sytuacji, gdy dany stosunek łączący dwa podmioty nie spełnia 

przesłanek wskazanych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, może wkraczać w dziedzinę wolności 

działalności gospodarczej wykonawców realizujących zamówienie publiczne. W konsekwencji 

kryterium takie mogłoby w sposób nieuprawniony ograniczyć dostęp do uzyskania zamówienia. 

 

Stosując kryteria społeczne należy zwracać uwagę na niebezpieczeństwo naruszenia, przy ich 

stosowaniu, konkurencyjności postępowania w sposób nadmierny. Wskazuje na to m.in. wyrok 

TSUE w sprawie C-368/10, Komisja Europejska vs. Królestwo Niderlandów, dotyczący zasad 

dokonywania opisu wymagań szczegółowych przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie się do 

specyfikacji technicznych ekoetykiet. Zgodnie z wyrokiem narusza przepisy prawa europejskiego 

instytucja zamawiająca, która: 

1) wymaga, by pewne produkty podlegające dostawie były oznaczone określoną ekoetykietą, 

zamiast użycia, w celu określenia produktu, szczegółowych specyfikacji,  

2) ustanawia kryteria udzielenia zamówienia, przewidujące, że oznaczenie niektórych 

produktów podlegających dostawie określonymi etykietami prowadzić będzie do 

przyznania określonej liczby punktów w ramach wyboru oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie, lecz nie wyszczególniając przy tym kryteriów, na których opierają się owe 

etykiety, ani nie dopuszczając, by można było przedstawić każdy adekwatny dowód celem 

wykazania, że dany produkt spełnia owe kryteria; 

3) określa minimalny poziom kwalifikacji technicznych ustanawiając tytułem określonych w 

specyfikacji wymogów zdolności i minimalnego poziomu kwalifikacji warunek, wedle 

                                                                    
27

 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33128/Wyrok-KIO-z-dnia-28-listopada-2016-r.-Sygn.-akt-KIO-
2152_16.pdf  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33128/Wyrok-KIO-z-dnia-28-listopada-2016-r.-Sygn.-akt-KIO-2152_16.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/33128/Wyrok-KIO-z-dnia-28-listopada-2016-r.-Sygn.-akt-KIO-2152_16.pdf
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którego oferenci powinni spełnić 'kryteria trwałości zakupów i społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw' i wskazać, w jaki sposób je spełnią i 'przyczynią się do polepszenia trwałości 

rynku kawy i ekotechnologicznej, społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności w zakresie 

produkcji kawy'28; 

Jak wynika z powyższego, wymaganie zastosowania oznaczenia przedmiotu zamówienia 

ekoetykietą nie zastępuje konieczności określenia specyfikacji zamawianego przedmiotu, wskazania 

konkretnych aspektów społecznych, jakie zamawiający zamierza uwzględnić w ocenie ofert oraz 

dopuszczenia do wykazywania w drodze dowodów, że produkt oznaczony inną etykietą niż 

wymagana albo nieoznaczony nią wcale również spełnia wymagane kryteria.  

 

Przywołać również należy Uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2018 r. KIO/KD 

67/1729. W ocenie KIO, w ramach dokonywania oceny czynności zamawiającego pod kątem zasady 

proporcjonalności należy każdorazowo brać pod uwagę takie okoliczności jak przydatność (warunek 

przydatności) i niezbędność (warunek niezbędności) zastosowanych ograniczeń do osiągnięcia 

celów postawionych przez zamawiającego. Ewentualne ograniczenia konkurencyjności 

postępowania muszą być zastosowane jedynie w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów postawionych przez zamawiającego. Podkreślenia wymaga, iż zastosowane 

środki w ogóle muszą pozwalać na osiągnięcie tych celów. Zatem, w przypadku ustalenia braku 

spełnienia warunku przydatności, bezprzedmiotowa staje się ocena pod kątem spełnienia warunku 

niezbędności. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę wymóg, aby cele określone przez 

zamawiającego były istotniejsze niż skutki zastosowania środków ograniczających konkurencję. 

 

Uchwała zapadła po kontroli doraźnej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztowej budowy 

nowej jednostki penitencjarnej w K.” Zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o 

zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych, tj. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 557, z 

późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem. Jednocześnie, Zamawiający określił 

minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do grupy defaworyzowanej na 

poziomie nie mniej niż 40%. 

 

Przedmiotem zamówienia publicznego było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - 

kosztowej zamierzenia inwestycyjnego polegającego na lokalizacji nowej Jednostki Penitencjarnej. 

Przedmiot zamówienia nie obejmował jednocześnie innych czynności. Zamawiający w opisie 

warunków udziału w postępowaniu wymagał, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie 

dysponował na czas realizacji zamówienia osobami posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie 

                                                                    
28

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2012 r. C-368/10, teza 112  
29

 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/36455/KIO-KD-67-17.pdf 
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projektowania budowlanego. Wobec powyższego, kontrolujący zarzucili zamawiającemu, że 

ustanowienie wymogu zatrudnienia odpowiedniego wskaźnika osób pozbawionych wolności lub 

zwalnianych z zakładów karnych w kontekście przedmiotu danego zamówienia oraz stawianych 

wykonawcom wymagań podmiotowych należy uznać na gruncie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp za wymóg 

nadmierny, a poprzez to niezgodny z zasadą proporcjonalności i ograniczający konkurencję. Zasada 

proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

muszą być uzasadnione jego charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami 

realizacji zamówienia. Nie powinny także ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom 

dającym rękojmię należytego jego wykonania. Obowiązkiem zamawiającego przy kształtowaniu 

wymagań stawianych wykonawcom jest nie tylko odniesienie się do przedmiotu zamówienia, ale też 

ocena sytuacji rynkowej. W znaczeniu prawnym zasada proporcjonalności to, w uproszczeniu, 

założenie, przy którym zamawiający w postępowaniu powinien podejmować tylko takie działania, 

które są konieczne i niezbędne do osiągnięcia założonych celów (tu: sprawdzenia zdolności 

wykonawcy do wykonania zamówienia poprzez sprawdzenie jego dotychczasowego 

doświadczenia), środki zastosowane do realizacji tego celu muszą być proporcjonalne do jego istoty 

oraz odpowiednie, tj. takie, przy pomocy których ten cel da się osiągnąć, właściwe dla danego celu; 

niezbędne, tj. takie, których nie sposób osiągnąć lepiej za pomocą innego środka, najwłaściwsze do 

osiągnięcia zamierzonego celu oraz takie, które w najmniejszym stopniu ograniczają interesy i 

prawa wykonawców. 

 

Ponadto, opis kryteriów społecznych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp wyraźnie wskazuje, że ma się ono 

odnosić do osób, których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, a realizacja zamówienia ma się na 

tą aktywizację bezpośrednio przekładać. Wymogu tego nie można zatem traktować jedynie jako 

narzędzia formalnego do ograniczania konkurencji poprzez ograniczanie pozostałym wykonawcom 

dostępu do zamówienia. 

 

W związku z powyższym Prezes Urzędu stwierdził, iż w kontrolowanym postępowaniu, stawianie 

wymogów zatrudniania osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, w przypadku usługi 

projektowej pozostawało zupełnie bez związku z przedmiotem zamówienia i jego realizacją. W 

szczególności charakter usługi projektowej oraz wymagania odnośnie potencjału kadrowego 

posiadającego odpowiednie prawem uprawnienia budowlane i aktualne członkostwo w Izbach 

Inżynierów Budownictwa racjonalnie wykluczały możliwość realizacji zamówienia przez osoby 

defaworyzowane. W konsekwencji, wymóg ten miał charakter pozorny i nadmierny w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, a dokonane przez Zamawiającego zastrzeżenie eliminowało z ubiegania 

się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawców zdolnych do jego realizacji, co stoi w 

sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności. 

 

Ustalenia powyższe potwierdziła KIO, stwierdzając, że charakter usługi projektowej oraz wymagania 

odnośnie potencjału kadrowego posiadającego odpowiednie prawem uprawnienia budowlane i m.in. 

aktualne członkostwo w Izbach Inżynierów Budownictwa racjonalnie wykluczały możliwość realizacji 

zamówienia przez osoby wskazane w art. 22 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp. Mając to na uwadze należy 

stwierdzić, iż określony przez Zamawiającego warunek w ogóle nie był przydatny do osiągnięcia 

postawionego przez niego celu (integracja społeczna i zawodowa ww. osób). Jednocześnie ustanowienie 
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takiego warunku wywołało skutek w postaci wyeliminowania z ubiegania się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia wykonawców zdolnych do jego realizacji, co stoi w sprzeczności z 

zasadami uczciwej konkurencji i proporcjonalności wyrażonymi w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  
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5.6 Analiza powiązania społecznych kryteriów oceny ofert w zamówieniach 

publicznych z podmiotami ekonomii społecznej jako potencjalnych 

wykonawców zamówień. 

 

Podmioty ekonomii społecznej (PES) łączą cele ekonomiczne z celami społecznymi – prowadzą 

działalność gospodarczą, ale orientują się na społecznie użyteczne cele, którymi mogą być m.in. 

dostarczanie usług społecznych, rozwiązywanie problemów społecznych czy reintegracja społeczna i 

zawodowa osób zagrożonych marginalizacją. Innymi słowy podmioty ekonomii społecznej 

nakierowane są na społeczną misję, co umożliwia uzyskanie społecznie pożądanej wartości.  

 

W szerokim ujęciu do PES zalicza się m.in. przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne 

podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie 

czy spółki non-profit. W przypadku wielu z tych podmiotów społeczna misja wysuwa się na plan 

pierwszy, jednakże istotny jest fakt, że dla części z nich – szczególnie tych, określanych mianem 

przedsiębiorstw społecznych– istotne jest prowadzenie działalności gospodarczej opartej o ryzyko 

ekonomiczne. Realizacja zadań ekonomicznych, przejawiająca się m.in. w prowadzeniu działalności 

gospodarczej, dążącej do wypracowania zysku, czyni PES podobnymi do prywatnych 

przedsiębiorstw. Jednocześnie specyfiką ich funkcjonowania, w odróżnieniu od klasycznych 

przedsiębiorstw rynkowych, jest łączenie celów społecznych i ekonomicznych. To właśnie 

reinwestowanie zysku w priorytety społeczne wskazuje na odmienność PES i ich ważną rolę nie tylko 

w powiększaniu PKB i rozwoju gospodarczym, ale także w rozwoju społecznym. 

 

W polskim prawodawstwie nie istnieje jednoznaczna definicja przedsiębiorstwa społecznego (przez 

kilka lat trwały w Polsce prace nad przygotowaniem uregulowań otoczenia prawnego 

przedsiębiorstw społecznych. Zostały jednak zawieszone we wrześniu 2015 r. Projekt ustawy o 

przedsiębiorczości społecznej można znaleźć na stronach rpo.gov.pl.) Z tego powodu, zazwyczaj 

definiując przedsiębiorstwo społeczne, wykorzystuje się Wytyczne w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-202030.  

 

W ramach wytycznych automatycznie status przedsiębiorstwa społecznego zyskują spółdzielnie 

socjalne31. Inne formy prawne mogą uzyskać taki status, jeśli spełnią określone warunki: 

1) posiada osobowość prawną i prowadzi:  

a) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub  

                                                                    
30

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-
2014-2020/ 
31

 Zasady zakładania, prowadzenia, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnych reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 
r. o spółdzielniach socjalnych. Nie dotyczy ona innych podmiotów należących do przedsiębiorczości społecznej. 
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b) działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub  

c) działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, lub  

d) działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,  

2) zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup: 

a) osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

b) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby 

poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

c) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy 

zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

d) osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

e) osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

f) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym; 

g) osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany 

zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych; 

h) osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

i) osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

j) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

k) osoby ubogie pracujące (osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i 

która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki 

ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w 

oparciu o próg interwencji socjalnej); 

3) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału 

przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację 

zawodową i społeczną; 

4) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania 

przedsiębiorstwa społecznego lub jego struktura własnościowa opiera się na 

współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 
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partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie 

założycielskim; 

5) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone 

limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

6) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co 

najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące 

i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy 

zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w pkt. 2); 

7) prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w pkt. 2), uzgodniony z tymi osobami 

i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie 

kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych. 

 

Listę przedsiębiorstw społecznych prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej32. 

Obecnie liczy ona (stan na październik 2019r) 417 podmiotów.  

 

W województwie mazowieckim funkcjonuje 86 przedsiębiorstw społecznych (stan na luty 2019, 

dane MCPS, lista MRPiPS wykazuje na październik 2019r. 62 podmioty). Na Mazowszu jest ponadto 

537 kół gospodyń wiejskich oraz 89 zakładów pracy chronionej.  

 

Podobnie jak klasyczne przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej w swojej działalności 

gospodarczej pozyskiwać mogą zlecenia z różnych źródeł, w tym od sektora publicznego, w ramach 

zamówień publicznych oraz zamówień podprogowych. Przeprowadzone badania empiryczne33 

wskazują, że większość podmiotów ekonomii społecznej nie jest zainteresowanych zamówieniami 

publicznymi i nie bierze udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jedynie co 

piąty z badanych PES próbował pozyskiwać zlecenia w ten sposób, a podmioty bardzo aktywne w 

sferze zamówień, biorące udział w wielu postępowaniach i uzyskujące większą liczbę zleceń, 

stanowiły niewielką część sektora ekonomii społecznej.  

 

Przyczyn powyższego można szukać w specyfice funkcjonowania PES dla których działalność 

gospodarcza ma charakter uzupełniający realizację celów statutowych. Problemem jest też niewielki 

potencjał finansowy i zatrudnieniowy PES, braku wiedzy o zamówieniach publicznych i umiejętności 

w zakresie udziału w nich (znaczące uproszczenia dotyczą tylko zamówień społecznych), a także 

prowadzenie przez PES działalności, która nie spotyka się z popytem po stronie publicznych 

zamawiających. Jednocześnie te podmioty, które biorą udział w zamówieniach są skuteczne w 

uzyskiwaniu zleceń i mogą dzięki temu realizować cele społeczne, w tym zadania z zakresu 

społecznej i zawodowej reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem.  

 

                                                                    
32

 https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html (dostęp w dniu 28.11.2019) 
33

 D.Moroń: Udział podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach publicznych, Ekonomia Społeczna Nr 1/2018,  

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html
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Pozytywne doświadczenia udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

wskazują, że zlecenia publiczne mogą stanowić dla PES ważny sposób pozyskiwania zamówień, a co 

za tym idzie realizacji celów ekonomicznych. Podkreśla się, że w tym celu konieczne jest wsparcie 

PES w udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia, szczególnie tych, które potencjalnie 

byłyby zainteresowane taką formą uzyskiwania zleceń, ale napotykają bariery utrudniające im takie 

działania.  

 

Podmioty ekonomii społecznej bardzo często nie są konkurencyjne wobec klasycznych podmiotów 

gospodarczych, co wynika z faktu koncentrowania się na realizacji celów społecznych, m.in. 

społecznej i zawodowej reintegracji osób zagrożonych marginalizacją, świadczenia nie zawsze 

ekonomicznie opłacalnych usług społecznych. Stąd również w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego ich oferty mogą być mniej atrakcyjne. Sektor publiczny ma jednak 

możliwość wspierania udziału PES w zamówieniach poprzez stosowanie klauzul społecznych.  

 

Klauzule społeczne mogą preferować PES poprzez ograniczenie możliwości udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie do określonych typów podmiotów, na przykład 

PES, spółdzielni socjalnych, podmiotów działających w sferze użyteczności publicznej i integracji 

społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych, spełniających określone kryteria jak w 

przypadku klauzuli usługowej. Ogranicza to konkurencję wyłącznie do sektora ekonomii społecznej, 

co pozwala PES uzyskiwać zlecenia. Taką możliwość dają klauzule: usługowa, spółdzielni socjalnych 

oraz stosowana w realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich (por. 

klasyfikacja przedstawiona w pkt. 5.2). 

 

Kolejną formą pomocy jest ograniczenie możliwości uczestniczenia w postępowaniu wyłącznie do 

podmiotów, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych lub też wprowadzenie wymogów zatrudniania 

określonej liczby osób z grup marginalizowanych albo preferowania podmiotów zatrudniających 

osoby z grup marginalizowanych. Klauzule te, czyli: zastrzeżona, zatrudnieniowa i dotycząca 

uwzględniania aspektów społecznych jako kryteriów oceny ofert, mają wspierać głównie 

zatrudnienie osób z grup marginalizowanych, co jest działaniem realizowanym przez wiele PES. 

Wspierają więc tym samym podmioty ekonomii społecznej, ale należy tu poczynić dwa zastrzeżenia. 

Po pierwsze, nie wszystkie PES zatrudniają osoby z grup marginalizowanych i wówczas klauzule te 

nie są dla nich korzystne. Po drugie, klauzule wspierają nie tylko PES, lecz także inne podmioty, 

które zatrudniają osoby z grup marginalizowanych. Z tego rozwiązania korzystają więc także firmy 

prywatne. 

 

Klauzule społeczne mają też na celu uwzględnianie w zamówieniach publicznych ważnych 

społecznych aspektów dotyczących pracowników (na przykład zatrudnianie na umowę o pracę, 

wymogi w zakresie bhp, elastycznego czasu pracy) lub odbiorców (na przykład dostępność dla 

niepełnosprawnych). Takie zadania realizują klauzule dotyczące dodatkowych kryteriów 

społecznych w zamówieniu, zatrudniania na umowę o pracę oraz uwzględniania aspektów 

społecznych jako kryteriów oceny ofert. Te rozwiązania nie wspierają PES, ale generalnie mają na 
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celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy i korzystania z dóbr i usług wytworzonych w 

ramach zamówień. Czasami wręcz mogą ograniczać możliwości PES, wymagają bowiem 

zwiększonych nakładów finansowych na pracowników, co w przypadku ograniczonych budżetów 

PES bywa wyzwaniem. 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród 62 PES, które w latach 2015–2016 brały udział w 

postępowaniach, 34 brały udział w postępowaniach z klauzulami, zaś 28 wyłącznie w 

postępowaniach, w których nie stosowano klauzul. Podmioty wzięły udział łącznie w 475 

postępowaniach, w tym w 193 postępowaniach, w których zastosowano klauzule społeczne. Można 

więc wykazać, że 40,6% postępowań, w których brały udział PES, zawierało klauzule społeczne. Z 

pewnością wiele podmiotów ekonomii społecznej poszukuje postępowań z klauzulami i bierze w 

nich udział w związku z tworzonymi w ten sposób preferencjami dla PES i większymi szansami na 

uzyskanie zamówień. Klauzule społeczne mogą więc stanowić dla podmiotów ekonomii społecznej 

czynnik wspierający w uzyskiwaniu zamówień publicznych, rekompensujący realizację przez PES 

misji społecznej, szczególnie w zakresie zatrudnienia osób z kategorii zagrożonych marginalizacją. 

Podmioty ekonomii społecznej zauważają znaczenie klauzul społecznych i w przeważającej 

większości uznają je za rozwiązania korzystne dla PES. Pokazuje to, że zwiększenie zakresu 

stosowania klauzul społecznych sprzyjać może zaangażowaniu podmiotów ekonomii społecznej w 

udział w zamówieniach publicznych. 
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5.7 Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów 

oceny ofert. 

 

 

Zestawienie przykładowych zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny 

ofert przedstawiono w formie tabelarycznej poniżej.  

 
Przykładowe zamówienia w których w ramach kryteriów oceny ofert uwzględniono kryteria społeczne 

LP 
ZAMAWIAJĄC

Y 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 
KLAUZULA SPOŁECZNA UWAGI 

1.  Śląski Urząd 

Marszałkowski  

Świadczenie usług 
pocztowych 
w obrocie krajowym i 
zagranicznym dla Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 

Kryterium oceny ofert: 
zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych (klauzula 
społeczna) – 40% 

 

2.  Śląski Urząd 

Marszałkowski 

Świadczenie usług 
restauracyjnych 
(cateringowych) 

Kryterium oceny ofert: 
zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej (klauzula 
społeczna)30% 

 

3.  Śląski Urząd 

Marszałkowski 

Wykonanie i dostawa 
materiałów informacyjno-
promocyjnych typu roll-up 

Kryterium oceny ofert: 
zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej (klauzula 
społeczna)40% 

 

4.  MCPS Przygotowanie projektu 
graficznego, wykonanie i 
dostarczenie do 
Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej w 
Warszawie materiałów 
reklamowych w celu 
promocji ekonomii 
społecznej na Mazowszu. 
Zamówienie podzielone jest 
na pięć zadań 

Kryterium społeczne – realizacja 
przedmiotu zamówienia przez 
osoby z niepełnosprawnością - 
40% 

Żaden z wykonawców nie spełnił 

kryterium 

 

5.  MCPS przygotowanie i podanie 
cateringu podczas 20 
szkoleń/narad/spotkań w 
Warszawie 

Kryterium społeczne – 
Zatrudnienie osoby 
defaworyzowanej - 20% 

Kryterium społeczne – Podmiot 
ekonomii społecznej lub 
współpracujący z podmiotem 
ekonomii społecznej – 20% 

jeżeli Wykonawca zatrudni do 

realizacji przedmiotu 

zamówienia:  

– jedną osobę, o której mowa w 

art. 29 ust. 4 ustawy Pzp - 10 pkt  

– dwie lub więcej z osób, o 

których mowa w art. 29 ust. 4 

ustawy Pzp - 20 pkt 

 

6.  MCPS Organizacja dwóch szkoleń 
dwudniowych „Sztuka 
motywacji, czyli jak 
pracować z klientem 
niezmotywowanym” oraz 
„Budowanie autorytetu 
pracownika pomocy 
społecznej 

Kryterium społeczne – kawa 
wykorzystywana do 
przygotowania serwisu kawowego 
pochodząca ze „Sprawiedliwego 
Handlu” - 10% 

 

7.  MCPS Organizacja 4 (czterech) 
jednodniowych seminariów 

Kryterium społeczne – Usługa 
cateringu realizowana przez 
podmiot ekonomii społecznej - 
15% 

Kryterium społeczne – kawa 
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wykorzystywana do 
przygotowania serwisu kawowego 
pochodząca ze „Sprawiedliwego 
Handlu” - 5% 

8.  MCPS Druk i wykonanie materiałów 
wraz z dostawą dla 
Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej 

Kryterium społeczne - zatrudnienie 
osoby z niepełnosprawnością – 
10% 

 

9.  MCPS Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
uroczystego spotkania oraz 
konferencji prasowej z okazji 
rozstrzygnięcia konkursu 
plastycznego „Mój Dom 
Mazowsze”. 

Kryterium społeczne – Liczba 
zaangażowanych osób 
defaworyzowanych - 20% 

Kryterium społeczne – Realizacja 
przedmiotu zamówienia przez 
podmiot ekonomii społecznej - 
10% 

Punktacja w ramach kryterium 

będzie przyznawiana 

następująco: 

za dwie osoby - Wykonawca 

otrzyma 5 pkt, 

za trzy osoby - Wykonawca 

otrzyma 10 pkt, 

za cztery osoby - Wykonawca 

otrzyma 15 pkt, 

za pięć i więcej osób – 

Wykonawca otrzyma 20 pkt. 

10.  MCPS Wykonanie i dostarczenie do 
Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej 
materiałów promocyjnych w 
celu promowania zadań z 
zakresu polityki senioralnej 
oraz ekonomii społecznej na 
Mazowszu 

Kryterium społeczne zatrudnienia 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - 20% 

W ramach kryterium 

społecznego, jeśli wykonawca 

zatrudni w pełnym wymiarze 

czasu pracy osoby z 

niepełnosprawnością, osoby 

bezrobotne, osoby pozbawione 

wolności lub zwalniane z 

zakładów karnych, osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, 

osoby bezdomne, osoby które 

uzyskały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, osoby 

uzależnione od alkoholu lub 

narkotyków, zdolne do 

wykonania zamówienia, które 

będą realizować zamówienie, 

otrzyma 5 punktów za 

zatrudnienie każdej spośród 

wyżej wymienionych osób. 

11.  MCPS PRZ GOTOWANIE I 
W KONANIE MATERIA  W 
PROMUJ C CH EKONOMI  
SPO ECZN  ORAZ 
ZADANIA Z ZAKRESU 
POLITYKI SENIORALNEJ NA 
MAZOWSZU 

Kryterium społeczne zatrudnienia - 
40% 

Zamawiający w kryterium 

„Kryterium społeczne 

zatrudnienia” przyzna punkty 

ofercie jeżeli w wykonywaniu 

przedmiotu zamówienia w 

ramach stosunku pracy, umowy 

cywilno-prawnej, zajęć 

podmiotów reintegracji 

społecznej (w szczególności 

centrów integracji społecznej, 

warsztatów terapii zajęciowej) 

uczestniczyć będą osoby z 

niepełnosprawnością, osoby 

bezrobotne, osoby pozbawione 

wolności lub zwalniane z 

zakładów karnych, osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, 

osoby bezdomne, osoby które 

uzyskały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, osoby 

uzależnione od alkoholu lub 
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narkotyków. Za każdą z osób 

wyżej wymienionych, która 

będzie uczestniczyła 

bezpośrednio w wykonywaniu 

zamówienia, oferta otrzyma 5 

pkt. Jeżeli Wykonawca poda 

więcej niż 8 osób Zamawiający 

przyzna ofercie 40 punktów 

12.  MCPS Usługa przygotowania 
dwudniowej konferencji 
poświęconej 
przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie. 

W ramach kryterium „obsługa 
medialna” – 40% 

Oferent otrzyma 10 punktów za 

nagranie całości konferencji w 

jakości co najmniej 1080p wraz z 

audiodeskrypcją dla osób 

głuchoniemych, oraz 

profesjonalną dokumentację 

fotograficzną w formatach 

umożliwiających powielanie i 

udostępnianie na stronach 

internetowych, wraz z 

zapewnieniem zgód na 

przetwarzanie wizerunku osób 

uczestniczących w 

warsztatach/konferencji. 
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5.8 Przykłady zamówień publicznych z zastosowaniem społecznych kryteriów 

oceny ofert, które umożliwiły wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. 

 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Pzp możliwe jest zastrzeżenie w ogłoszeniu, że 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 społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych. Co istotne, warunki umożliwiające ubieganie się o zamówienie zastrzeżone 

powinny być spełnione nie tylko na etapie składania oferty, ale w całym okresie realizacji umowy. 

Celem przepisu jest bowiem wspomaganie społecznej i zawodowej integracji osób z grup 

marginalizowanych, który można osiągnąć tylko poprzez faktyczne utrzymanie zatrudnienia osób 

marginalizowanych w toku realizacji zamówienia publicznego. Aby umożliwić skuteczną weryfikację 

spełniania warunku zamówień zastrzeżonych w całym okresie realizacji zamówienia i przez 

wszystkie podmioty, które będą zaangażowane w wykonanie przedmiotu zamówienia, zamawiający 

może w istotnych postanowieniach umownych zawrzeć wymóg spełniania warunku zamówień 

zastrzeżonych w całym okresie realizacji zamówienia i określić w tym celu sposób weryfikacji i 

kontroli spełniania przedmiotowego warunku oraz sankcje z tytułu jego niespełniania. 

 

Podobny charakter, ma art. 138p ustawy Pzp, który pozwala skierować grupę zamówień na 

wyłącznie do tzw. przedsiębiorstw społecznych, nie nakierowanych na osiąganie zysku. 

Zamawiający może bowiem zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na 

usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-

4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 

80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 

98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się 

wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne - 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; 

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. 
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Zgodnie z art. 15a 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, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych; 

 

Powyższe regulacje pozwalają skierować zamówienia, po spełnieniu określonych w ustawie 

warunków, do wskazanych podmiotów – odpowiednio, zakładów pracy chronionej, wykonawców, 

których działalność polega na społecznej i zawodowej integracji osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych, do przedsiębiorstw społecznych oraz do spółdzielni socjalnych. W 

tym przypadku klauzula społeczna zapewnia, że zamówienie będzie wyłącznie realizowane przez 

podmiot ekonomii społecznej.  

 

Odrębnym zagadnieniem jest użycie klauzul społecznych w celu oceny ofert w ramach postępowań 

otwartych oraz zastrzeżonych.  

 

Co do możliwości dokonywania oceny ofert w oparciu o status wykonawcy (np. przyznawania 

dodatkowych punktów wykonawcom będącym podmiotami ekonomii społecznej), zważyć należy na 

ograniczenia wynikające z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym kryteria oceny ofert nie mogą 

dotyczyć właściwości wykonawcy. Odmiennie się sprawa ma z zamówieniami społecznymi (Rozdział 

6 ustawy Pzp). Dyspozycja art. 138l oraz art. 138m ustawy Pzp, nie przewiduje stosowania w ww. 

postępowaniach przepisów odnoszących się do zasad kształtowania kryteriów oceny ofert. Tym 

samym należy uznać, iż zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

społeczne, o wartości określonej w art. 138g ustawy Pzp, nie jest związany zakazem ustanawiania 

kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy. Opis kryteriów i zasady ich oceny musi 

dokonać zamawiający zgodnie z zasadami równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz 

proporcjonalności. Przypomnieć należy, że definicja oferty najkorzystniejszej z art. 138r ust. 3 

ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisania obok ceny (lub kosztu) co najmniej 

jednego kryterium oceny ofert, w szczególności spośród: jakości i zrównoważonego charakteru 

usług społecznych, ciągłości lub dostępności danej usługi lub kryterium stopnia uwzględnienia 

szczególnych potrzeb użytkownika usługi. 

 

W przypadku zamówień społecznych jednym z kryteriów wyboru ofert może być zatem status 

wykonawcy zamówienia lub jego części jako podmiotu ekonomii społecznej. Zwykle ogłoszenie 

precyzuje, że pojęcie podmiotu ekonomii społecznej definiować będzie zgodnie z definicją zawartą 

w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 

 
Przykładowe postępowania z kryterium oceny ofert obejmującym status wykonawcy jako przedsiębiorstwa ekonomii społecznej :  

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

Treść kryterium 

1.  Zamówienie na realizację usługi 
marketingowej w ramach projektu „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 

Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot 

ekonomii społecznej - waga 20% 
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Toruniu”(2017) (Zamówienie podprogowe) Społecznej w 
Toruniu 

2.  Usługa polegającej na przygotowaniu i 
podaniu cateringu podczas XII Dni Integracji i 
Aktywności Osób Niepełnosprawnych w 
Płocku (2018) 

MCPS Zamawiający przyzna ofercie Wykonawcy 10 punktów, 
jeżeli Wykonawca jest podmiotem ekonomii 
społecznej (waga 10%) 

3.  na zakup materiałów biurowych, gier i zabaw, 
materiałów do sekcji zainteresowań, środków 
czystości w ramach projektu „Rakowskie 
Centrum Rozwoju” (2018)  

Stowarzyszenie 
PROREW 

Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot 
ekonomii społecznej - waga 20% 

4.  Organizacja 4 (czterech) jednodniowych 
seminariów: (2019) 

MCPS Usługa cateringu realizowana przez podmiot ekonomii 

społecznej - waga 15% 

5.  Przygotowanie i przeprowadzenie 
uroczystego spotkania oraz konferencji 
prasowej z okazji rozstrzygnięcia konkursu 
plastycznego „Mój Dom Mazowsze” (2019) 

MCPS Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot 

ekonomii społecznej - waga 10% 

6.  Przygotowanie i przeprowadzenie 
uroczystego spotkania oraz konferencji 
prasowej z okazji rozstrzygnięcia konkursu pn. 
„Mazowiecka Lady D im. Krystyny Bochenek” 
(2019) 

MCPS Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot 

ekonomii społecznej - 10%  

W ramach powyższego kryterium złożono dwie oferty.  

7.  Usługa cateringowa - podanie 
jednodaniowych, podwieczorków i napojów 
dla 12 dzieci w ramach „Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-
2020” 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Puławach 

Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot 

ekonomii społecznej - waga 40% 

8.  Jesienne zabawy - kompleksowa usługa 
organizacji zajęć edukacyjno-integracyjnych 
dla rodzin naturalnych i zastępczych (2019) 
Zamówienie podprogowe 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 
w Toruniu 

Realizacja przedmiotu zamówienia przez podmiot 

ekonomii społecznej - waga 20% 

 

 
Przykładowe postępowania z art. 15a Ustawy o spółdzielniach socjalnych :  

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

UWAGI 

9.  Świadczenie usługi w zakresie organizacji warsztatów 
(sala, usługi cateringowe) w Zielonej Górze (2017) 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Socjalnych 

Brak ofert 

10.  Świadczenie usług cateringowych dla 50 osób w 
Warszawie (2017) 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Socjalnych  

Brak ofert 

11.  Świadczenie usługi cateringowej dla 200 osób podczas 
Konferencji inaugurującej dla przedstawicieli władz 
lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, 
organizacji pozarządowych i ośrodków wsparcia 
ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego 
realizowanej w ramach projektu „Świętokrzyska 
Ekonomia Społeczna” (2016) 

Województwo Świętokrzyskie - 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego 

Złożono 6 ofert, z czego tylko 
jedną złożyła spółdzielnia 
socjalna, pozostałe zostały 
odrzucone 

12.  Świadczenie usług obejmujących przygotowanie, 
dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników 
spotkań prowadzonych w ramach projektu 
„Kooperacja - efektywna i skuteczna” (2019) 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze 

W postępowaniu spółdzielnie 
socjalne złożyły dwie oferty 

13.  Wykonanie i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej mydełek w celu promocji ekonomii 
społecznej na Mazowszu (2018) 

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej 

Spółdzielnia socjalna złożyła 
ofertę 

14.  Produkcja oraz dostarczenie do Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zestawów 
ziół, pierników, toreb, maskotek, mydełek, świec w 
celu promocji ekonomii społecznej na Mazowszu 
(2018) 

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej 

W postępowaniu spółdzielnie 
socjalne złożyły oferty.  

 
 
Przykładowe postępowania z art. 22p ustawy Pzp 

Lp. 
Przedmiot 

postępowania 
Zamawiający Treść klauzuli społecznej Uwagi 
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1.  Świadczenie usług 
opiekuńczych 
(2017) 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Markach 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się mogą ubiegać się 
wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

a) 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 (czyli osób doświadczających trudności na rynku pracy, np. 
osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych), 

b) 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, 

c) 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, 

d) 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; 

e) posiadają uprawnienia do wykonywania tych usług, posiadają 
wiedzę i doświadczenie, 

f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia, 

g) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. osobami posiadającymi 
kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych. 

Brak 
ofert 

2 Świadczenie usług 
ochroniarskich i 
usług portierskich 
na terenie domów 
pomocy 
społecznej (2017) 

Miejskie 
Centrum Usług 
Socjalnych we 
Wrocławiu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych: 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących 
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %): 30% 

 

3 Odbiór i 
zagospodarowanie 
odpadów od 
mieszkańców z 
nieruchomości 
zamieszkałych 
(2018) 

Gmina Rzgów O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych: 
 

 

4 Świadczenie usługi 
cateringowej dla 
beneficjentów 
ostatecznych 
projektu “Lubuski 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej” 

Lubuskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 
Regionalnego 
“ROZW J” 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii 
społecznej. 
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5.9 Analiza zamówień publicznych realizowanych w Mazowieckim Centrum 

Polityki Społecznej, w których można zastosować społeczne kryteria oceny 

ofert. 
Analizie poddano 100 zamówień publicznych realizowanych w MCPS poniżej i powyżej progu 30 tys. 

EURO (51 ogłoszonych w roku 2019 do dnia 25 listopada 2019r. oraz 49 ogłoszonych w roku 2018). 

25 z nich (25%) miało charakter społeczny (wartość ta jest przybliżona, gdyż w kilku przypadkach na 

stronie www zamieszczona została niewłaściwa dokumentacja postępowania. Brak IWZ wykluczał 

wtedy możliwość ustalenia charakteru zamówienia). Społeczne kryteria oceny ofert 

zidentyfikowano w 18 przypadkach, przy czym, co warto zaznaczyć, dotyczyły one wszystkich 

rodzajów zamówień (poniżej 30.000 EUR, powyżej 30.000 EUR oraz zamówień społecznych). 

Jedynie w 2 przypadkach Zamawiający zastrzegł, że o udzielenie zamówienia może udzielać się 

wyłącznie spółdzielnia socjalna. W 5 przypadkach kryteria oceny ofert przyznawały dodatkowe 

punkty za status lub współpracę z podmiotem ekonomii społecznej. W 15 przypadkach kryteria 

oceny ofert przyznawały punkty za udział w realizacji zamówienia osób defaworyzowanych, w tym 

w 4 przypadkach punktowano wyłącznie udział w realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych. W 

jednym przypadku udział osoby defaworyzowanej w realizacji zamówienia był warunkiem udziału w 

postępowaniu (postępowanie zostało jednak unieważnione).  

 

W większości przypadków przynajmniej jeden z wykonawców korzystał z możliwości uzyskania 

wyższej oceny złożonej oferty i deklarował spełnienie kryterium społecznego (jedynie w jednym 

przypadku odnotowaliśmy sytuację, w której żaden z wykonawców nie zaoferował zatrudnienia 

osoby niepełnosprawnej), przeważnie zdobywając maksimum możliwych do uzyskania punktów. 

Zwykle zdobycie punktów w kryterium socjalnym pozwalało odnieść sukces w postępowaniu, choć 

odnotować można przypadki, w których kilku wykonawców deklarowało spełnienie kryterium 

socjalnego. Analizując zapadłe rozstrzygnięcia zauważyć można pewną „specjalizację” 

wykonawców, którzy brali udział w postępowaniach, w których przewidziane było kryterium 

społeczne. Choć trudno o kategoryczne sądy w oparciu wyłącznie o opublikowaną dokumentację 

postępowań oraz, relatywnie, niewielką próbkę, niemniej wydaje się, że, w pewnym sensie, 

regulacja zapewniająca możliwość stworzenia preferencji dla podmiotów np. zatrudniających lub 

współpracujących z osobami defaworyzowanymi odniosła w ten sposób swój cel.  

 

Przedmiotem postępowań, w których przewidywano kryteria społeczne były: druk materiałów 

szkoleniowych i promocyjnych, dostawa produktów promocyjnych (7 postępowań), catering (5 

postępowań), organizacja konferencji i szkoleń (6 postępowań). Zasygnalizować przy tym należy, że 

w niektórych przypadkach kryterium społeczne adresowane było jedynie do części zamówienia – 

przykładowo w ramach zamówienia, którego przedmiotem była organizacja 4 seminariów, możliwe 

było uzyskanie punktów za powierzenie cateringu podmiotowi ekonomii społecznej, prowadzącemu 

działalność gastronomiczną (a także za zaoferowanie kawy z certyfikatem Fair Trade). W 

jednostkowych przypadkach, gdy zamówienia w kierowano do podmiotu ekonomii społecznej – 
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spółdzielni socjalnej, ich przedmiotem były materiały promocyjne mające charakter rękodzieła – 

mydełka, świece, zestawy ziół, pierniczki.  

 

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przedmiot działalności oraz skala działania MCPS w istotnym 

stopniu wyznacza przedmiot prowadzonych postępowań – z istoty rzeczy dominują tu zamówienia 

na organizację szkoleń, wydarzeń, warsztatów i konferencji, powiązanych często z cateringiem 

(czasem catering zamawiany jest oddzielnie) – dotyczy to 52 zamówień (a więc większości 

badanych). Drugą znaczącą grupą, to zamówienia na wykonanie (w tym druk) publikacji, materiałów 

szkoleniowych i promocyjnych – łącznie 22 zamówienia (komponent przygotowania materiałów 

szkoleniowych i konferencyjnych jest zwykle też elementem zamówień na organizację szkoleń i 

konferencji). Powyższe dwie grupy zamówień łącznie składają się na 74% zamówień realizowanych 

przez jednostkę.  

 

W grupie analizowanych zamówień 13 stanowiły zamówienia na kwotę poniżej 30.000 EUR (tzw. 

zamówienia podprogowe)34. Choć w przypadku takich zamówień typowe jest, że decydującym 

kryterium jest cena, w przypadku MCPS również do oceny ofert składanych w zamówieniach 

podprogowych stosowano mix kryteriów oceny (przeważnie punktowano, prócz ceny, 

doświadczenie wykonawcy/personelu, termin wykonania zamówienia lub ocenę projektu). W 

jednym przypadku zastosowano jednak dwa kryteria społeczne – punkty za zatrudnienie do 

realizacji zamówienia osób defaworyzowanych oraz punkty za status podmiotu ekonomii 

społecznej. W zamówieniu tym została złożona ważna oferta, co oznacza, że nawet niewielkie 

zamówienia są możliwe do przeprowadzenia z udziałem społecznych kryteriów oceny ofert.  

 

Wyniki powyższej analizy oczywiście nie stanowią podstaw do kategorycznych rekomendacji. 

Zapewne zamawiający znający potencjał lokalnego rynku potrafi ocenić potencjalne 

zainteresowanie wykonawców oraz możliwości podjęcia przez nich nowych zobowiązań natury 

społecznej. Zalecać można jednak Zamawiającemu więcej konsekwencji w stosowaniu kryteriów 

społecznych w udzielanych zamówieniach. Trudno zrozumieć, dlaczego nie stosuje się niektórych z 

nich rutynowo w obszarach, o których Zamawiający wie, że posiadają w tym zakresie pewien 

potencjał. Przykładem mogą być tu zamówienia na organizację szkoleń oraz druk publikacji. 

 

  

                                                                    
34

 W badaniu zidentyfikowano również przypadek, w którym zamówienie zorganizowane jako zamówienie społeczne, o 
wartości poniżej progu z art. 138g faktycznie było zamówieniem podprogowym, gdyż kwota przeznaczona przez 
zamawiającego na realizację zamówienia nie przekraczała progu 30.000 EUR. Nie prowadzono jednak szczegółowej 
analizy pozostałych zamówień pod tym kątem, gdyż okoliczność ta nie wydaje się relewantna z punktu widzenia celów 
analizy.  
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5.10 Opracowanie przykładowych rozwiązań do zastosowania w zamówieniach 

publicznych MCPS. 

 

W niniejszej części analizy zostaną przedstawione propozycje postanowień dotyczących 

zastosowania w zamówieniach publicznych MCPS kryteriów społecznych oceny ofert. Propozycje 

poniższe koncentrują się na przedstawieniu przykładowych kryteriów oceny ofert oraz kilku 

rozwiązań służących ich ocenie i przypisaniu oceny punktowej. Autorzy celowo nie prezentują 

kompletnych propozycji postanowień do wykorzystania w SIWZ oraz we wzorze umowy, gdyż w 

znacznej mierze byłyby to postanowienia powtarzalne, dominujące swą obszernością pozostałe 

części analizy. Zaznaczyć jednak w tym miejscu należy, że każdorazowo dane kryterium powinno 

zostać oprzyrządowane metodą naliczania punktów z tytułu jego spełnienia, sposobem weryfikacji 

spełnienia kryterium (a w przypadku, gdy ma ono być spełniane w czasie realizacji zamówienia – 

metodą okresowej weryfikacji, w tym wskazaniem oczekiwanych dokumentów na potwierdzenie 

spełnienia kryterium), wreszcie opisem sankcji za niedostarczenie dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryterium w wyznaczonym terminie oraz sankcji za niespełnienie kryterium w okresie po 

podpisaniu umowy z wykonawcą. Sankcje te częstokroć mają charakter symboliczny (np. 500 zł za 

niedostarczenie dokumentu potwierdzającego spełnienie kryterium). Mieć należy jednak na 

uwadze, że wykonawca deklarując spełnienie kryterium uzyskał nad konkurencją przewagę 

punktową umożliwiającą mu zaoferowanie wyższej ceny. Optymalnym byłoby, gdyby sankcja za 

niedotrzymanie zadeklarowanego kryterium była przynajmniej równa korzyści jaką wykonawca 

odniósł / mógł odnieść w wyniku nieprawdziwej deklaracji.  

 
 

5.10.1 Opis kryterium oceny ofert oraz sposobu jego oceny 

 
Kryteria oceny ofert:  

1) Cena – waga …% 
2) Kryterium pozacenowe – waga …% 
3) Kryterium społeczne 1 – waga 10% 
4) Kryterium społeczne 2 – waga 10% 
5) Kryterium społeczne 2 – waga 10% 

 
Dla potrzeb przykładu zakładamy, że: 

1) Kryterium społeczne 1 będzie oceniane na zasadzie przyznawania punktów za fakt 
spełnienia.  

2) Kryterium społeczne 2 będzie oceniane na zasadzie przyznawania punktów w określonych 
przedziałach. 

3) Kryterium społeczne 3 będzie oceniane na zasadzie przyznania punktów w liczbie 
proporcjonalnej do stopnia spełnienia. 

 
Przykład opisu sposobu oceny kryteriów społecznych 
 
Kryterium społeczne 1:  
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Zamawiający w Kryterium społecznym 3 będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty w 
następujący sposób  jeżeli Wykonawca zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedną 
osobę bezrobotną zdolną do wykonania zamówienia, która będzie realizować zamówienie, oferta 
otrzyma 10 pkt 
 
Kryterium społeczne 2:  
Zamawiający w Kryterium społecznym 3 będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty w 
następujący sposób  jeżeli Wykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu zamówienia   
– jedną osobę, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp – oferta otrzyma 10 pkt  
– dwie lub więcej osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp – oferta otrzyma 20 pkt 
 
Kryterium społeczne 3:  
Zamawiający w Kryterium społecznym 3 przyzna punkty w zależności od liczby osób zatrudnionych przy 
realizacji zamówienia. W tym celu będzie oceniał oferty przyznając punkty wg wzoru: 
 

C= 

Liczba osób wskazanych do realizacji zamówienia w 
ofercie ocenianej 

x 10 = liczba pkt 
Najwyższa oferowana liczba osób wskazanych do 

realizacji zamówienia 
 
 
 

5.10.2 1. Kryterium zatrudnienia osoby bezrobotnej do realizacji zamówienia:  

 
Kryterium społeczne  Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej. Zamawiający 
wymaga w ramach niniejszego kryterium zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na czas 
nie krótszy niż okres realizacji zamówienia.  
 
Przez zatrudnienie Zamawiający rozumie świadczenie pracy we wszelkich dopuszczalnych prawem 
formach, w tym na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilno-prawnej (dalej jako 
„umowa o zatrudnienie”). Zamawiający wymaga, aby zatrudniona osoba brała czynny udział w 
realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii 
Wykonawcy.  
 
Alternatywnie 
Zamawiający wymaga, aby osoba zatrudniona brała czynny udział w realizacji przedmiotu zamówienia 
w wymiarze co najmniej … godzin tygodniowo.  
 
Alternatywnie 
Zamawiający wymaga, aby osoba zatrudniona brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia w 
następującym zakresie …..  
Zatrudnienie (zawarcie umowy o zatrudnienie) powinno nastąpić w terminie do … dni roboczych, licząc 
od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego i trwać co najmniej do końca 
realizacji zamówienia, tj. do dnia ……………,  
W przypadku rozwiązania umowy o zatrudnienie przed zakończeniem powyższego okresu, Wykonawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, spełniającej warunki określone w SIWZ, tak 
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aby wyżej określone wymagania były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. 
Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, przerwę w ciągłości trwania umowy o 
zatrudnienie, jednak nie dłuższą łącznie niż 14 dni. 
 
Z tytułu zatrudnienia jednej osoby bezrobotnej oferta Wykonawcy otrzyma … punktów, łącznie nie 
więcej niż …. punktów. 
 
UWAGA: Powyższe kryterium może wymagać doprecyzowania w jakim obszarze / jakiej roli oraz 
zakresie zamawiający oczekuje zatrudnienia osoby bezrobotnej. Możliwe jest pozostawienie tu 
wykonawcy swobody w tym zakresie, możliwe jest wskazanie w jakim obszarze realizacji 
zamówienia oczekuje się zatrudnienia osoby bezrobotnej lub w jakim wymiarze (etatowym, 
godzinowym) będzie ta osoba zatrudniona.  
 
 

5.10.3 Kryterium skierowania do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej 

 
Kryterium społeczne  Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej. Zamawiający 
wymaga w ramach niniejszego kryterium zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby 
niepełnosprawnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na czas nie krótszy niż czas obowiązywania umowy. 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do wykonywania czynności 
powierzonych przy realizacji zamówienia publicznego w następującym zakresie  praca administracyjno-
biurowa, księgowa, logistyka 
 
Przez zatrudnienie Zamawiający rozumie świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, (dalej jako 
„umowa o zatrudnienie”). Zamawiający wymaga, aby zatrudniona osoba brała czynny udział w 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający wymaga, aby osoba zatrudniona brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia w 
następującym zakresie …..  
Zatrudnienie (zawarcie umowy o zatrudnienie) powinno nastąpić w terminie do … dni roboczych, licząc 
od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego i trwać co najmniej do końca 
realizacji zamówienia, tj. do dnia ……………,  
W przypadku rozwiązania umowy o zatrudnienie przed zakończeniem powyższego okresu, Wykonawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, spełniającej warunki określone w SIWZ, tak 
aby wyżej określone wymagania były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. 
Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, przerwę w ciągłości trwania umowy o 
zatrudnienie, jednak nie dłuższą łącznie niż 14 dni. 
 
Z tytułu zatrudnienia jednej osoby niepełnosprawnej oferta Wykonawcy otrzyma … punktów, łącznie 
nie więcej niż …. punktów.  
 
 
UWAGA: W przypadku powyższego kryterium istotne jest rozstrzygnięcie, czy zamawiający 
dopuszcza skierowanie do realizacji zamówienia osoby już zatrudnionej przez wykonawcę, czy też 
żąda zatrudnienia nowej osoby niepełnosprawnej.  
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5.10.4 Kryterium wymogów w dziedzinie szkoleń 

Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie 
………. <przedmiot szkolenia powinien pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia> . 
Przeszkolenie powinno zostać przeprowadzone w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy z 
Wykonawcą. Na potwierdzenie wykonania przeszkolenia Wykonawca doręczy Zamawiającemu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie protokołów szkolenia / wystawionych certyfikatów 
poświadczających odbycie szkolenia.  
 
Z tytułu spełnienia powyższego kryterium oferta Wykonawcy otrzyma … punktów.  
 
 

5.10.5 Kryterium utworzenia / zasilenia zakładowego funduszu szkoleniowego 

 
Zamawiający wymaga utworzenia przez Wykonawcę zakładowego funduszu szkoleniowego, w 
rozumieniu art. 67 i 68 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, a w przypadku, gdy fundusz u Wykonawcy już istnieje, zwiększenia wpłat na ten fundusz w 
okresie realizacji Zamówienia, od pierwszego miesiąca następującego po zawarciu umowy z 
Wykonawcą poczynając.  
 
Z tytułu spełnienia powyższego kryterium Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy 0,1% funduszu płac 
przekazany na zakładowy fundusz szkoleniowy, maksymalnie 10 punktów.  
 

5.10.6 Kryterium zatrudniania osób niepełnosprawnych przez wykonawcę – zakład pracy 

chronionej 

Kryterium takie może mieć zastosowanie w sytuacji zamówienia społecznego, w którym możliwe 
jest ocenianie właściwości wykonawcy. Zakład pracy chronionej, dla uzyskania statusu, musi 
utrzymać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości: 

1) co najmniej 50% zatrudnionych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić 
muszą osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności  

2) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo 
zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 

Wobec powyższego możliwe jest przyznawanie dodatkowych punktów za przekroczenie 
powyższych progów – np. 0,5 pkt. za każdy punkt procentowy przekroczenia minimum zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w okresie realizacji umowy.  
  

5.10.7 Kryterium dotyczące audiodeskrypcji nagrania konferencji dla osób głuchoniemych 

 
Zamawiający wymaga w ramach niniejszego kryterium zobowiązania się przez Wykonawcę do 
przygotowania audiodeskrypcji nagrania z konferencji z przeznaczeniem dla osób głuchoniemych. 
Oferta wykonawcy, który zobowiąże się do wykonania takiej audiodeskrypcji uzyska … punktów.  
 
 

5.10.8 Kryterium dotyczące zapewnienia dostaw produktów opatrzonych certyfikatem 

FairTrade lub równoważnym.  
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Zamawiający wymaga w ramach niniejszego kryterium aby produkty  …………. pochodziły z tzw. 
Sprawiedliwego Handlu i opatrzone zostały certyfikatem Fairtrade lub równoważnym, 
potwierdzającym zapewnienie ich producentom uczciwej ceny pokrywającej koszty wytworzenia, 
zapewnienie standardów socjalnych i środowiskowych, wdrożenie w procesie ich wytwarzania zasad 
związanych z poszanowaniem praw pracowniczych a także praw dzieci.  
 
Analogicznie można skonstruować kryteria oparte o inne certyfikaty potwierdzające dostawę 
produktów Sprawiedliwego Handlu – por. pkt. 5.3.6 Analizy.  
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5.11 Przegląd badań lub publikacji poświęconych społecznym kryteriom oceny 

ofert w zamówieniach publicznych 

 

 

5.11.1 Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację 

rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016 – 2017 

 

W 2018r Urząd Zamówień Publicznych opublikował raport przedstawiający wyniki audytu z realizacji 

Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów 

społecznych w zamówieniach publicznych w latach 2016 – 2017. Porównując dane z 3 lat, tj. od 

początku obowiązywania Zaleceń Rady Ministrów, w latach 2016 i 2017 odnotowano istotny wzrost 

liczby i wartości zamówień publicznych uwzględniających klauzule społeczne udzielonych przez 

instytucje administracji rządowej. Informacje przekazywane corocznie Prezesowi UZP przez 

instytucje objęte obowiązkiem sprawozdawczym z realizacji Zaleceń wskazują, że w 2015 r. 

udzielono 438 zamówień zawierających klauzule społeczne, o wartości 736 773 691,63 zł. W 2016 r. 

udzielono już 1855 takich zamówień, których wartość wyniosła 2 104 553 254,71 zł, a w 2017 r. 

klauzule społeczne uwzględniono w 4871 zamówieniach publicznych na łączną kwotę 10 968 946 

635,50 zł. Istotny wzrost procentowy w znacznej mierze wynika z faktu wprowadzenia obligatoryjnej 

klauzuli zatrudnieniowej. Odwołanie się w kryteriach oceny do aspektów społecznych odnotowano 

w 451 przypadkach w 2016r. i w 602 przypadkach w roku 2017. Można więc odnotować znaczący 

wzrost wskaźnika, przy bardzo jednak niskim poziomie wykorzystania omawianego instrumentu w 

skali zamówień publicznych ogółem (w 2016r. 129 776 postępowań, w 2017r. 139 133 postępowań. 

 

 ączna liczba zamówień publicznych uwzględniających klauzule społeczne w podziale na rodzaj 

zastosowanej klauzuli w poszczególnych latach 

 
Rodzaj zastosowanej klauzuli 

społecznej 
2015 2016 2017 

Wymóg zatrudnienia przy 

realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę 

303 1571 4712 

Wymóg określenia aspektów 

społecznych 

związanych z realizacją 

zamówienia, w tym 

związanych z zatrudnieniem 

przy realizacji zamówienia 

osób defaworyzowanych 

121 358 490 

Zamówienie zastrzeżone – art. 

22 ust. 2 ustawy Pzp 
21 66 41 

SUMA 449 1995 5243 

    

Odwołanie się w kryteriach 

oceny ofert do aspektów 

społecznych 

 

451 602 
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5.11.2 Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. 

 

Prezes UZP sporządza coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 

Polsce. Sprawozdanie opracowane jest w oparciu o dane zawarte w dokumentach, publikacjach 

urzędowych, raportach i analizach z zakresu zamówień publicznych, będących w dyspozycji Urzędu 

Zamówień Publicznych. W przypadku społecznych zamówień publicznych obserwuje się w roku 

2018 wzrost poziomu ich zastosowania w stosunku do roku 2017 w zasadzie w przypadku niemal 

wszystkich instrumentów prospołecznych, aczkolwiek w przypadku niektórych z nich odnotowano 

jedynie nieznaczną poprawę wskaźników a ogólny poziom wykorzystania, poza wymaganiami 

obligatoryjnymi, pozostaje niski. Najczęściej stosowanymi przez zamawiających instrumentami są 

wymóg zatrudnienia osób skierowanych do realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę (art. 

29 ust. 3a) oraz ustanowienie wymagań w zakresie dostępności i projektowania z przeznaczeniem 

dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5). W przeważającej mierze wynika to z obligatoryjnego 

charakteru tych rozwiązań prawnych. 

  

Najrzadziej stosowanym przez zamawiających instrumentem prospołecznym jest bezpośrednie 

stosowanie oznakowania społecznego w ramach opisu przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny 

ofert. 

 

Niewiele częściej zamawiający decydują się na udzielenie zamówienia jako zamówienia 

zastrzeżonego, bądź to z art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, bądź też w ramach dodatkowego reżimu 

zamówień zastrzeżonych na usługi zdrowotne, społeczne lub kulturalne, o którym mowa w art. 138p 

ustawy Pzp. Rzadko stosowane przez zamawiających dozwolone prawem ograniczenie możliwości 

ubiegania się o zamówienie do określonych grup podmiotów, może wynikać z faktu, iż zamawiający 

w pierwszej kolejności dążą do skutecznego udzielenia zamówienia. Niewielka wiedza 

zamawiających na temat podmiotów ekonomii społecznej, zakresu ich działalności oraz obszaru 

geograficznego ich funkcjonowania, a także obawa przed koniecznością unieważnienia 

postępowania z powodu braku ofert, może skutecznie zniechęcać zamawiających przed 

skorzystaniem z tych społecznych rozwiązań prawnych. 

 

Zamówienia publiczne z zastosowaniem społecznych kryteriów oceny ofert w 2018 
Liczba zamówień publicznych, w których w kryteriach oceny ofert odwołano się do 

innych niż oznaczenie produktu aspektów społecznych 

1 459 

Rodzaj zamówienia Liczba 

Dostawy 236  

Roboty budowlane 419 

Usługi 804 

 

 

Powyższa tabela budzi pewne wątpliwości, gdyż na str. 66 Sprawozdania wskazano, że 

wykorzystywanie przez zamawiających kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym ulega 

stałemu nieznacznemu wzrostowi w porównaniu z rokiem poprzednim (z 602 przypadków w 2017 r. 
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do 610 zamówień w roku 2018). Różnica, jakkolwiek istotna, nie zmienia jednak ogólnego obrazu 

znikomego poziomu wykorzystywania instrumentu jakim są społeczne kryteria oceny ofert. 
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Liczba i wartość zamówień publicznych z danym aspektem społecznym w poszczególnych latach 
Lp.  2017 2018 r. 

 

Aspekt społeczny 

Liczba zamówień 
społecznych z 

zastosowaniem danego 
aspektu 

Wartość zamówień 
społecznych z 

zastosowaniem danego 
aspektu 

Liczba zamówień 
społecznych z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

Wartość zamówień 
społecznych z 

zastosowaniem danego 
aspektu 

1. Odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, o 

którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

 
22 139 

 
39 482 659 887,90 zł 

 
25 884 

 
61 693 017 931,56 zł 

2. Odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do dostępności dla 
osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp 

 
 

3 009 

 
 

14 516 876 580,40 zł 

 
 

3 716 

 
 

18 516 317 151,68 zł 

3. Odwołanie się w kryteriach oceny ofert do 
innych aspektów społecznych 

1 278 2 364 356 289,55 zł 1 459 4 697 002 869,95 zł 

4. Odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do aspektów 
społecznych lub związanych z zatrudnieniem, w ramach wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy Pzp 

 
 

980 

 
 

2 444 950 994,59 zł 

 
 

1 057 

 
 

3 403 403 145,84 zł 

5. Zamówienia zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne lub 
kulturalne, o których mowa w art. 138p ustawy Pzp 

 
254 

 
75 603 896,07 zł 

 
179 

 
70 700 334,78 zł 

6. Zamówienie udzielone jako zamówienie 
zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp 

 
126 

 
173 145 478,61 zł 

 
154 

 
137 064 168,05 zł 

7. Odwołanie się w opisie przedmiotu zamówienia do oznakowania, o 
którym mowa w art. 30a 

ustawy Pzp, związanego z aspektami społecznymi 

 
115 

 
752 011 888,93 zł 

 
124 

 
251 449 809,95 zł 

8. Odwołanie się w kryteriach oceny ofert do 
oznakowania, o którym mowa w art. 30a ustawy Pzp, związanego z 

aspektami społecznymi 

 
99 

 
304 616 178,93 zł 

 
116 

 
159 965 185,28 zł 

 SUMA 28 000 60 114 221 194,98 zł 32 689 88 928 920 598,09 zł 

Stosowanie pozostałych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych jednostek administracji rządowej w poszczególnych 
latach 
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Rok referencyjny 2016* 2017 2018 

 
 
Lp. 

 
 

Aspekt społeczny 

Liczba 
zamówień z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

społecznego 

 
Wartość zamówień z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

społecznego 

Liczba 
zamówień z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

społecznego 

 
Wartość zamówień z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

społecznego 

Liczba 
zamówień z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

społecznego 

 
Wartość zamówień z 

zastosowaniem 
danego aspektu 

społecznego 

 
1 

Odwołanie się w kryteriach oceny ofert 
do innych aspektów 

społecznych 

 
451 

 
191 121 996,70 zł 

 
602 

 
978 587 792,99 zł 

 
610 

 
1 445 632 507,63 zł 

 
 

2. 

Odwołanie się w opisie przedmiotu 
zamówienia do dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania z 
przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników z art. 29 
ust. 5 ustawy Pzp 

 
 

136 

 
 

61 728 663,40 zł 

 
 

371 

 
 

2 410 813 466,31 zł 

 
 

523 

 
 

2 985 076 069,11 zł 

 
3. 

Odwołanie się w opisie przedmiotu 
zamówienia do oznakowania, o 

którym mowa w art. 30a ustawy Pzp, 
związanego z aspektami społecznymi 

 
13 

 
25 042 523,24 zł 

 
56 

 
246 410 330,88 zł 

 
42 

 
36 609 008,72 zł 

 
4. 

Odwołanie się w kryteriach oceny ofert 
do oznakowania, o którym mowa w art. 

30a ustawy Pzp, 
związanego z aspektami społecznymi 

 
8 

 
17 941 810,57 zł 

 
47 

 
225 763 989,11 zł 

 
54 

 
68 484 140,13 zł 

 
5. 

Zamówienia zastrzeżone na usługi 
zdrowotne, społeczne lub kulturalne, 
o których mowa w art. 138p ustawy 

Pzp 

 
17 

 
2 382 609,86 zł 

 
137 

 
25 168 635,30 zł 

 
30 

 
21 395 506,29 zł 

 SUMA 625 298 217 603,77 zł 1 213 3 886 744 214,59 zł 1 259 4 467 317 585,46 zł 

 

 



     
 

 79 

 

 

5.11.3 Badanie MCPS za lata 2015-2016 

 

Badanie dotyczące zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych 

przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w roku 2015 i 2016 przeprowadzono w 

maju 2017r. Było to badanie ankietowe, przy czym zwrot ankiet z gmin osiągnął poziom 71,2%, 

powiatów 91,9% oraz miast na prawach powiatu – 100%. Przedmiotem badania była weryfikacja, 

czy jednostka posiada w swoich dokumentach wewnętrznych postanowienia dotyczące stosowania 

klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, badanie stosowania klauzul społecznych w 

zamówieniach w roku 2015 i 2016 a także ankieta dotycząca czynników, które przyczyniłyby się do 

szerszego wykorzystania klauzul społecznych.  

 

W zakresie badania regulacji wewnętrznych wynik ankiety wskazał, że uchwałę samorządu 

dotyczącą stosowania takich klauzul posiadał 1 samorząd – m.st. Warszawa, postanowienia w 

regulaminach zamówień o wartości przekraczającej 30.000 Euro – 7 samorządów (2% gmin, 0% 

powiatów i 40% miast na prawach powiatu) zaś postanowienia w regulaminach zamówień o 

wartości nie przekraczającej 30.000 Euro – 5 samorządów (1% gmin, 3% powiatów i 40% miast na 

prawach powiatu). Powyższe może oznaczać, że w jednostkach samorządu, zwłaszcza gmin i 

powiatów świadomość roli klauzule społeczne w zamówieniach publicznych nie jest jeszcze 

wystarczająca dla uregulowania tych kwestii w aktach wewnętrznych samorządu. Brak czytelnych 

wytycznych w tym zakresie powodować może relatywnie słabe wykorzystanie instrumentów 

polityki społecznej jakimi są omawiane klauzule, tak w liczbach bezwzględnych jak i w relacji do 

średniej ogólnopolskiej, na co wskazują inne badania.  

 

Porównanie zamówień publicznych w latach 2015-2016 nie może być jednoznaczne ze względu na 

zmiany w Prawie zamówień publicznych, które miały miejsce w 2016 r. – w szczególności 

obligatoryjna stała się klauzula zatrudnieniowa. Zanotowano jednak wzrost liczby samorządów 

stosujących klauzule społeczne w latach 2015-2016: 

a. klauzula zastrzeżeniowa  

b. klauzula zatrudnieniowa  

c. dodatkowa punktacja uwzględniająca społ. kryterium oceny  

W 2015 r. 4 samorządy zastosowały klauzule społeczne, w 2016– 16 samorządów. 

 

Bez zmian, na zerowym poziomie, pozostał mechanizm preferowania w zamówieniach spółdzielni 

socjalnych, wynikający z ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

 

 
 

 

 

Liczba zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych w podziale na gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu w 

2015. 
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Rodzaj zastosowanej klauzuli 

Liczba 

postępowań w 

gminach 

Liczba 

postępowań w 

powiatach 

Liczba 

postępowań w 

miastach na 

prawach 

powiatu 

SUMA 

klauzula zastrzeżeniowa zgodnie z art. 22 ust. 2 i 

2a ustawy obowiązującej w 2015r 

0 0 2 2 

klauzula zatrudnieniowa zgodnie z art. 29 ust. 4, 5 

i 6 Ustawy obowiązującej w 2015r. 

3 0 6 9 

dodatkowa punktacja uwzględniająca społ. 

kryterium oceny 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

art. 15a ust. o sp. socj. 0 0 0 0 

 
 

 

Liczba zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych w podziale na gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu w 

2016. 

 

Rodzaj zastosowanej klauzuli 

Liczba 

postępowań w 

gminach 

Liczba 

postępowań w 

powiatach 

Liczba 

postępowań w 

miastach na 

prawach 

powiatu 

SUMA 

klauzula zastrzeżeniowa zgodnie z art. 22 ust. 2 i 

2a ustawy obowiązującej w 2016r 

3 0 2 5 

klauzula zatrudnieniowa zgodnie z art. 29 ust. 4, 5 

i 6 Ustawy obowiązującej w 2016r. 

19 0 61 80 

dodatkowa punktacja uwzględniająca społ. 

kryterium oceny 

 

19 

 

0 

 

1 

 

20 

art. 15a ust. o sp. socj. 0 0 0 0 

 

 

Ostatnim elementem badania były rekomendacje działań przyczyniających się do 

powszechniejszego stosowania przez samorządy klauzul społecznych. Rekomendacje w większości 

związane były z potrzebami informacyjnymi i edukacyjnymi, więc można przypuszczać, że ich 

wdrożenie mogłoby zwiększyć zainteresowanie zamawiających klauzulami społecznymi.  

 

1) Zwiększenie wiedzy na temat stosowania klauzul społecznych poprzez organizację 

tematycznych spotkań z ekspertami, szkolenia i seminaria. 

2) Zapewnienie dostępności do porad prawnych, konsultacji, interpretacji prawnych na temat 

klauzul społecznych przygotowywanych przez wyspecjalizowaną jednostkę. 

3) Zapewnienie dostępności do katalogu usług i produktów oferowanych przez podmioty 

ekonomii społecznej. 

4) Wypracowanie uregulowań dotyczących stosowania klauzul społecznych w wewnętrznych 

regulaminach i procedurach samorządu. 
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5) Większa aktywność i zaangażowanie PES w zdobywanie zleceń poprzez udział w 

procedurach, w których są stosowane klauzule społeczne. 

6) Zachęcanie od przyjęcia uchwały zobowiązujące samorząd i jego jednostki do stosowania 

klauzul społecznych i uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. 

7) Zachęcanie od opracowania regulaminów zamówień publicznych, zobowiązujących 

samorząd i jego jednostki do stosowania klauzul społecznych i uwzględniania aspektów 

społecznych w zamówieniach publicznych. 

 

Zgłoszono również rekomendacje, na których realizację samorząd Mazowsza nie ma 

bezpośredniego wpływu: 

 

1) Uproszczenie procedur związanych ze stosowaniem klauzul społecznych.  

2) Rozszerzenie katalogu klauzul społecznych o klauzule umożliwiające zatrudnianie 

wykonawców lokalnych. 
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5.11.4 Badanie Głównego Urzędu Statystycznego za 2017 

 

Główny Urząd Statystyczny opublikował w 2018r. wynik badania zrealizowanego w ramach projektu 

Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej w notatce zatytułowanej: 

Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i 

realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r.,  

 

W notatce przedstawiono m.in. rezultat ustaleń odnośnie do stosowania klauzul zastrzeżonych oraz 

klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w 

jednostkach samorządu terytorialnego. Zbiorczy wynik badania przedstawia poniższa tabela:  

 
Stosowanie klauzul zastrzeżonych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych według rodzaju jednostki samorządu 

terytorialnego w 2017 r. (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Urzędy miast 

i gmin  

Urzędy miast 

na prawach 

powiatu  

Starostwa 

powiatowe 

Urzędy 

marszał-

kowskie 

Stosowanie w zamówieniach publicznych o szacunkowej wartości przekraczającej kwotę 30 tys. euro: 

klauzuli zastrzeżonej dla podmiotów, 

których działalność obejmuje społeczną i 

zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie 

marginalizowanych, w tym zakładów pracy 

chronionej (art. 22 ust. 2 PZP) 

3,7 3,5 4,8 2,7 50,0 

klauzuli zastrzeżonej dla zamówień na 

usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne 

(art. 138p PZP) 

0,7 0,4 4,8 2,0 6,3 

klauzuli zatrudnieniowej  

(art. 29 ust. 4 PZP) 
6,5 5,8 23,8 5,7 56,3 

wymogu zatrudnienia pracowników 

wykonawcy na umowę o pracę (aspekty 

społeczne zawarte  

w art. 29 ust. 3a PZP) 

63,3 61,8 87,3 68,2 87,5 

wymogu dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania 

z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników (aspekty społeczne zawarte 

w art. 29 ust. 5 PZP) 

14,4 12,7 55,6 16,9 43,8 

wymogu określonego oznakowania 

(aspekty społeczne zawarte  

w art. 30a PZP) 

1,1 0,8 7,9 2,0 0,0 

zamówień na usługi społeczne w trybie 

rozdziału 6 PZP 
9,0 6,1 47,6 18,6 93,8 

Stosowanie w zamówieniach publicznych o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tys. euro: 

klauzuli zastrzeżonej dla spółdzielni 

socjalnych (art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych) 

1,4 1,2 4,8 1,3 12,5 

społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznycha 
3,3 2,8 9,5 3,9 31,2 

 



     
 

 83 

a) Zamówienia publiczne, które uwzględniają jeden lub kilka następujących aspektów: promocja godnej pracy, poszanowanie praw 
człowieka i prawa pracy, wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych), wsparcie ekonomii społecznej oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, promocja równych szans, zasada „dostępny i przeznaczony dla wszystkich”. 

 

Przynajmniej jedną klauzulę zastrzeżoną/aspekt społeczny w zamówieniach publicznych 

prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy PZP o szacunkowej wartości przekraczającej kwotę 

30 tys. euro stosowało w 2017 r. 2/3 jednostek samorządu terytorialnego. Najczęściej był to wymóg 

zatrudnienia pracowników wykonawcy w oparciu o umowę o pracę (aspekt społeczny, o którym 

mowa w art. 29 ust. 3a PZP) – stosowało go 63,3% wszystkich JST. W dalszej kolejności wskazywano 

na aspekt społeczny wymagający dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania 

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 PZP) – 14,4%, a następnie na 

realizację zamówień na usługi społeczne w trybie rozdziału 6 PZP – 9,0%. Pozostałe klauzule i 

aspekty społeczne stosowane były rzadko. Najwyższe udziały stosujących je JST odnotowano w 

większości przypadków wśród urzędów marszałkowskich.  

 

W przypadku zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku prowadzenia ich w oparciu 

o przepisy ustawy PZP (zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczające kwoty 30 tys. euro) 

JST rzadko stosowały aspekty społeczne. W 2017 r. z klauzuli zastrzeżonej dla spółdzielni socjalnych 

(art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych) skorzystało 1,4% samorządów terytorialnych, a 3,3% 

stosowało społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Najwyższe udziały JST korzystających 

z tych dwóch instrumentów odnotowano również na szczeblu wojewódzkim. 

 

Wyniki badania dla Województwa Mazowieckiego przedstawiają się następująco (kolorem 

czerwonym oznaczono wynik gorszy od wyniku ogólnopolskiego, zielonym lepszy):  

 
Stosowanie klauzul zastrzeżonych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych jst Województwa Mazowieckiego według 

rodzaju jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r. (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Urzędy miast 

i gmin  

Starostwa 

powiatowe 

Klauzul społecznych ogółem 63,9 63,1 69,4 

klauzuli zastrzeżonej dla podmiotów, 

których działalność obejmuje społeczną i 

zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie 

marginalizowanych, w tym zakładów pracy 

chronionej (art. 22 ust. 2 PZP) 

3,3 3,4 2,8 

klauzuli zastrzeżonej dla zamówień na 

usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne 

(art. 138p PZP) 

1,2 1,0 2,8 

klauzuli zatrudnieniowej  

(art. 29 ust. 4 PZP) 
5,2 4,1 11,1 

wymogu zatrudnienia pracowników 

wykonawcy na umowę o pracę (aspekty 

społeczne zawarte  

w art. 29 ust. 3a PZP) 

61,5 61,1 63,9 

wymogu dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania 

z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników (aspekty społeczne zawarte 

w art. 29 ust. 5 PZP) 

12,1 10,2 25 
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Wyszczególnienie Ogółem 
Urzędy miast 

i gmin  

Starostwa 

powiatowe 

wymogu określonego oznakowania 

(aspekty społeczne zawarte  

w art. 30a PZP) 

0,9 1,0 - 

zamówień na usługi społeczne w trybie 

rozdziału 6 PZP 
8,8 7,8 13,9 

zamówień społecznie odpowiedzialnych 

wyłączonych z PZP 
5,0 5,3 2,7 

klauzuli zastrzeżonej dla spółdzielni 

socjalnych (art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych) 

b.d b.d b.d 

społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych 
b.d b.d b.d 

 

Jak widać, w większości kategorii wyniki jednostek samorządowych Mazowsza są gorsze niż średnia 

ogólnopolska (wyjątkiem są starostwa powiatowe w których wynik badania w większości kategorii 

okazał się lepszy od badania ogólnopolskiego). Podobnie jak w badaniu ogólnopolskim jedynie 

wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę jest stosowany w większości postępowań – co 

jednak nie dziwi, gdyż jest to obecnie wymóg obligatoryjny. Niniejsza analiza nie może, oczywiście, 

wskazać przyczyn takiego stanu rzeczy, tym bardziej, że wpływ na decyzje o ukształtowaniu 

warunków konkretnych zamówień publicznych mogły mieć różne okoliczności. Niemniej wydaje się, 

że wynik badania wskazuje na potrzebę prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej w 

jednostkach samorządu terytorialnego, tak, aby społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne 

były w nich prowadzone w szerszym zakresie.   
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6 Wnioski i rekomendacje w zakresie stosowania społecznych 

kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych 
 

 

1) Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu kryteriów społecznych należy przeprowadzić lub 

pozyskać analizę rynku pracy oraz rodzaju osób wymagających wsparcia, tak aby 

zastosowane klauzule odpowiadały realnym potrzebom rynku w tym zakresie. Sytuacja 

poszczególnych regionów a nawet gmin może być w tym zakresie znacząco różna, toteż 

doświadczenia z innych regionów mogą nie być adekwatne do sytuacji lokalnej. Powyższe 

ma szczególne znaczenie w przypadku intencji powierzenia wykonania zamówienia 

podmiotowi ekonomii społecznej – tu bowiem istnieje realny deficyt podmiotów zdolnych 

do realizacji zadań w rygorze zamówień publicznych i zamówienia zastrzeżone spotkać 

mogą się z zupełnym lub niemal zupełnym brakiem ofert ze strony potencjalnych 

wykonawców.  

2) Stosując społeczne kryteria oceny ofert należy przypisywać kryteriom społecznym takie 

wagi, aby wykonawcy wypełniający kryteria społeczne mieli realną szansę powodzenia w 

postępowaniu. Należy jednak mieć na uwadze również postulat celowego, racjonalnego i 

oszczędnego wydatkowania środków publicznych a także konieczność wyboru wykonawcy 

zdolnego do realizacji zamówienia. Kryteria społeczne mogą stanowić czynnik wyboru 

pomiędzy wykonawcami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia. Ryzyko w 

powyższym zakresie niosą zamówienia zastrzeżone, może się bowiem zdarzyć, że 

wykonawcy spełniający warunki udziału nie będą w stanie zrealizować zamówienia.  

3) Klauzule społeczne w procesie zamówień publicznych mają stanowić sposób na 

wyrównywanie szans w dostępie do rynku pracy grup defaworyzowanych, stąd też 

podejmując stosowanie społecznych kryteriów oceny ofert należałoby zadbać, by kryterium 

to było nie tylko spełnione formalne ale aby w realny sposób zmieniało sytuację osób 

społecznie marginalizowanych, bezrobotnych, niepełnosprawnych etc. (przykładowo, w 

sytuacji zastosowania kryterium zatrudnienia osób bezrobotnych w dużym projekcie 

budowlanym punktowanie zatrudnienia 2 pracowników nie ma praktycznego znaczenia).  

4) Najpewniejsze stosowanie klauzul zatrudnieniowych dotyczy pracowników bez kwalifikacji 

lub o niskich kwalifikacjach, ponieważ zobowiązanie wykonawcy zamówienia do ich 

zatrudnienia nie powinno powodować dodatkowych kosztów a osoby o niskich 

kwalifikacjach prawdopodobnie mogą pozostawać w dyspozycji urzędów pracy. Wymaganie 

zatrudnienia osób bezrobotnych np. w projektach informatycznych nie ma najmniejszego 

sensu – osoby posiadające takie kwalifikacje nie poszukują pracy za pośrednictwem urzędu 

pracy, a jeśli tak by się zdarzyło, należałoby wątpić w posiadanie przez tę osobę 

deklarowanych kwalifikacji.  

5) klauzule społeczne nie mają zatem zastosowania w każdym zamówieniu. W przypadku 

zamówień o specjalistycznym charakterze, realizowanych zwykle przez stały zespół 

wykonawcy lub poprzez podmioty współpracujące na zasadzie B2B klauzula zatrudnieniowa 
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ma mniejsze szanse spełnienia swej roli – w razie potrzeby wykonawca i tak będzie w stanie 

wykazać, brak ofert ze strony bezrobotnych lub niepełnosprawnych specjalistów w danej 

dziedzinie. Odmienna sytuacja występuje w przypadku zamówień w których typowo 

zatrudniani są pracownicy nisko kwalifikowani na czas realizacji projektu. W takich 

przypadkach można wymagać aby byli to częściowo pracownicy pochodzący z grup 

preferowanych.  

6) Optymalnym dla zmiany sytuacji osób społecznie marginalizowanych byłoby zdobycie przez 

nie kwalifikacji, doświadczenia i stałego zatrudnienia. Jest to trudne do osiągniecia w wyniku 

stosowania instrumentów zamówieniowych – zamówienia publiczne mają z istoty charakter 

czasowy a zamawiający oczekują dysponowania przez wykonawców personelem 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje a nie dopiero je zdobywającym. Jakkolwiek 

teoretycznie możliwe jest preferowanie wykonawców, którzy zapewnią np. osobom 

bezrobotnym zatrudnienie (punkty za zatrudnienie osób bezrobotnych w celu 

przysposobienia do zawodu) oraz odpowiednie przeszkolenie (punkty za zadeklarowanie 

przeprowadzenia szkoleń), w praktyce jednak pamiętać należy, że kryteria oceny ofert 

muszą pozostawać w związku z przedmiotem zamówienia.  

7) Pamiętać również należy o ograniczeniach, jakie niosą przepisy ustawy Pzp w zakresie 

oceny sytuacji wykonawcy. Co do zasady, kryteria oceny ofert odwołujące się do oceny cech 

wykonawcy są zabronione, można jednak je stosować w przypadku zamówień społecznych 

(Rozdział 6 ustawy Pzp).  

8) Jak w każdym przypadku deklarowania przez wykonawców spełniania warunków oceny 

ofert, zamawiający powinien opracować i wdrożyć system kontroli spełniania tychże 

warunków w toku realizacji zamówienia. Weryfikacja spełniania kryteriów społecznych w 

toku realizacji zamówienia może być uciążliwa dla zamawiającego a czynności z tym 

związane zwykle nie pozostają w związku z działalnością zamawiającego (konieczność 

monitorowania wykonawcy, weryfikacji składanych dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie etc.) 

9) Stosując klauzule warunkujące udział w postępowaniu należy wyposażyć się w niezbędny 

bufor czasowy po stronie Zamawiającego. Należy bowiem liczyć się z koniecznością 

powtórzenia zamówienia w przypadku nie zgłoszenia się wykonawców spełniających 

postawione wymagania.  

10) Zastosowanie klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert w znacznej mierze 

zabezpiecza Zamawiającego przed ryzykiem niedojścia zamówienia do skutku, choć 

zamówienia zawierające takie kryteria mogą cieszyć się mniejszym zainteresowaniem ze 

strony konkurencji niespełniającej kryteriów społecznych (w przypadku złożenia 

porównywalnej cenowo oferty najprawdopodobniej zwycięska okaże się oferta podmiotu 

spełniającego kryterium społeczne). Jest to niewątpliwa zaleta zastosowania klauzul 

społecznych jako kryteriów oceny ofert w stosunku do klauzul społecznych jako warunków 

udziału w postępowaniu.  

11) Zastosowanie klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert powoduje też mniejsze 

zaburzenia konkurencyjności niż te same klauzule traktowane jako warunek udziału w 

postępowaniu. Nawet wykonawcy nie spełniający warunków określonych w klauzulach 
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społecznych mogą odnieść sukces w postępowaniu, jeśli uzyskają odpowiednią przewagę w 

pozostałych kryteriach oceny ofert.  

12) Klauzule społeczne dość łatwo jest zneutralizować przyznając im niewielką wartość 

punktową, zaniedbując egzekucję lub zastrzegając jedynie symboliczne sankcje za 

niedotrzymanie.  

13) Zamówienia z klauzulą społeczną mogą być nieco droższe niż zwykłe zamówienia, co 

wynika głównie z kar, jakie grożą wykonawcom w przypadku niedotrzymania warunków 

określonych klauzulą (kalkulując ryzyko związane z koniecznością zapłacenia kary 

wykonawcy zwiększają cenę), z dodatkowych kosztów związanych np. z koniecznością 

dostosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych 

ewentualnie kosztów powiększenia zatrudnienia w przypadku, gdy dochodzi do niego 

wyłącznie dla celów spełnienia warunku. W przypadku stosowania klauzul istotnie 

wpływających na koszty wykonawcy (np. zobowiązania do zasilania zakładowego funduszu 

szkoleń) liczyć należy się z przerzuceniem tych kosztów na zamawiającego.  

14) Niewielka (a w zasadzie, śladowa) obecność klauzul społecznych jako kryteriów oceny ofert 

wynika z różnych przyczyn, jedynie częściowo identyfikowanych w urzędowych raportach i 

badaniach ankietowych. O ile stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest 

obligatoryjne, o tyle nie jest obligatoryjne użycie jako tych kryterów aspektów społecznych. 

Z uwagi na ich małą popularność i względną „trudność” użycia oraz dyskusyjną, głównie z 

uwagi na niewielką skalę, efektywność, z pewnością nie są pierwszym wyborem 

zamawiających. Nie jest zapewne przypadkiem, że znaczna część społecznych kryteriów 

oceny ofert znajduje się w postępowaniach prowadzonych przez jednostki zajmujące się 

polityką społeczną oraz pomocą społeczną. Docenić należy pionierskie intencje tych 

jednostek „przecierających” szlak dla innych zamawiających, jednak nie budzi wątpliwości, 

że rozprzestrzenienie się dobrych praktyk wymagać będzie jeszcze wiele pracy edukacyjnej.  
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