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Spotkanie ma przybliżyć praktyczne stosowanie

zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020” dotyczących aspektów społecznych

w zamówieniach publicznych finansowanych

ze środków funduszy europejskich.



W ramach projektu przygotowane zostało użyteczne

opracowanie „Wskazówki dotyczące stosowania

aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

w ramach projektów finansowanych ze środków

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”,

obejmujące bardziej szczegółowo zagadnienia,

o których będzie mowa w trakcie spotkania.



Opracowanie uwzględnia także dodatkowe wymogi

i możliwości związane ze stosowaniem aspektów

społecznych wynikające z innych wytycznych

Instytucji Zarządzającej, przede wszystkim

„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na lata 2014-2020”.



Plan spotkania:

 Co to są aspekty społeczne w zamówieniach 

publicznych?

 Dlaczego warto je wykorzystywać?

 Jakie są możliwości uwzględniania 

aspektów społecznych?

 Co mówią Wytyczne i jak je stosować?



Co to są aspekty społeczne                    
w zamówieniach publicznych?



Co to są aspekty społeczne w zamówieniach publicznych?

 Aspekty społeczne na gruncie zamówień publicznych

oznaczają różnego rodzaju korzyści ważne z punktu

widzenia społecznego, które można osiągnąć dzięki

stosowaniu podejścia określanego jako społeczne

zamówienia publiczne.

 To podejście mogą stosować wszyscy wydatkujący

środki publiczne. Polega ono na tym, że zlecając

wykonanie zadań publicznych zlecający/zamawiający

uwzględniają rozwiązania pozwalające osiągać

dodatkowe korzyści społeczne. Mogą one dotyczyć

dostępu do zamówienia, przedmiotu zamówienia lub

kryteriów wyboru wykonawcy.



Co to są aspekty społeczne w zamówieniach publicznych?

 Społeczne zamówienia publiczne są promowane od

ponad 20 lat przez Komisję Europejską, od 15 lat
różnego rodzaju rozwiązania w tym zakresie

uwzględniane są w dyrektywach unijnych dotyczących

zamówień publicznych.

 W Polsce to podejście pojawiło się 10 lat temu, kiedy

w Prawie zamówień publicznych pojawiły się

rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty

społeczne. Od tego czasu polski rząd oraz partnerzy

społeczni promują stosowanie społecznych zamówień

publicznych.



Co to są aspekty społeczne w zamówieniach publicznych?

 Klauzule społeczne są to konkretne, określone

prawem rozwiązania, które pozwalają w dostępie do

postępowania lub w opisie przedmiotu zamówienia

uwzględniać aspekty społeczne. Obok nich społeczne

zamówienia publiczne obejmują także inne, z reguły

bardziej ogólne, nie określane mianem klauzul

społecznych rozwiązania.

 Obok aspektów społecznych w zamówieniach

publicznych można również uwzględniać aspektów

środowiskowych. Społeczne i zielone zamówienia

publiczne tworzą razem tak zwane zrównoważone

zamówienia publiczne.



Co to są aspekty społeczne w zamówieniach publicznych?
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Co to są aspekty społeczne w zamówieniach publicznych?

 Dotychczas, mimo starań rządu i partnerów

społecznych, skala stosowania społecznych zamówień

publicznych w Polsce wciąż nie jest duża. Aby to

zmienić rząd zdecydował się m.in. uwzględnić aspekty

społeczne w zamówieniach finansowanych ze

środków europejskich poprzez wpisanie ich

stosowania do Wytycznych dotyczących

kwalifikowalności.

 Aspekty społeczne zostały uwzględnione w

Wytycznych po raz pierwszy w 2016 roku, zapisy w

tym zakresie zmieniały się, obecnie obowiązują

Wytyczne z lipca 2017 roku.



Co to są aspekty społeczne w zamówieniach publicznych?

 Społeczne zamówienia publiczne dotyczą przede

wszystkim zamówień udzielanych w oparciu o Prawo

zamówień publicznych (Pzp), ale aspekty społeczne

można stosować także przy udzielaniu zamówień o

wartości do 30 tys. euro, gdzie nie stosuje się Pzp.

 Niezależnie od wartości udzielanego zamówienia,

stosowane rozwiązania muszą być zgodne z

obowiązującym prawem, a więc w przypadku

zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro przede

wszystkim z Pzp, a w przypadku zamówień o wartości

do 30 tys. euro z ustawą o finansach publicznych.



Dlaczego warto je 
wykorzystywać?



Dlaczego warto je wykorzystywać?

 Podstawowa korzyść to zwiększenie efektywności

wydatkowania środków publicznych, bo dzięki

społecznym zamówieniom publicznym można osiągać

dodatkowe korzyści społeczne, które mają także

bardzo konkretny wymiar finansowy. Nawet, jeżeli

zdarza się, że stosowanie aspektów społecznych

powoduje wzrost kosztów realizacji zamówienia, to z

reguły korzyści społeczne wielokrotnie ten wzrost

przewyższają.

 Korzyści społeczne mogą być różnorodne, w zależności

od intencji zamawiającego i zastosowanych rozwiązań.



Dlaczego warto je wykorzystywać?

 Najczęściej osiągane korzyści to:

 zatrudnianie oraz integracja zawodowa i społeczna

osób z grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym, np. bezrobotnych, osób z

niepełnosprawnościami, więźniów,

 ułatwianie dostępu do realizacji zadań publicznych

podmiotom ekonomii społecznej, w szczególności

solidarnej, a tym samym wspieranie realizacji przez

nie celów pożytku publicznego, w szczególności

integracji społecznej i zawodowej,

 zwiększanie stabilności zatrudnienia i

bezpieczeństwa socjalnego pracowników oraz

poprawa warunków pracy i wynagrodzeń,



Dlaczego warto je wykorzystywać?

 dostosowanie przedmiotu zamówienia do
potrzeb jego użytkowników, w szczególności
osób z niepełnosprawnościami,

 stosowaniu w realizacji zamówienia produktów
lub usług posiadających certyfikaty społeczne.

 Aktywizacja potencjału społecznego, ale także
wykorzystanie go w formie pracy społecznej lub
odpłatnej w podmiotach ekonomii społecznej przy
wykonywanych przez nie zadaniach publicznych.

 Podmioty ekonomii społecznej z reguły działają
lokalnie/regionalnie, w ten sposób pieniądze
samorządowe i osiągane dzięki nimi korzyści
społecznej pozostają w gminie, powiecie, regionie.

 Uspołecznianie usług ważnych dla obywateli.



Dlaczego warto je wykorzystywać?

 Część rozwiązań powalających uwzględniać aspekty

społeczne jest w Polsce wykorzystywana jako

instrumenty ułatwiania dostępu do zamówień

publicznych podmiotom ekonomii społecznej. Dlatego

też upowszechnianie społecznych zamówień

publicznych jako instrumentu wspierającego rozwój

ekonomii społecznej zostało przewidziane m.in. w

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku

2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznej,

Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej

czy też w regionalnych programach rozwoju ekonomii

społecznej.



Dlaczego warto je wykorzystywać?

 Wśród podmiotów ekonomii społecznej grupą, która

szczególnie powinna być brana pod uwagę przez

zamawiających przy stosowaniu społecznych zamówień

publicznych są przedsiębiorstwa społeczne, gdyż

spełniają warunki dotyczące aspektów społecznych, a

jednocześnie świadczą usługi, które mogą być

przedmiotem zamówień publicznych.

 Ogólnopolska lista zweryfikowanych przedsiębiorstw

społecznych znajduje się pod adresem internetowym:

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,sp

olecznych,4069.html

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html


Dlaczego warto je wykorzystywać?



Jakie są możliwości 
uwzględniania aspektów 

społecznych?



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Rozwiązania dotyczące udzielania w oparciu o Prawo zamówień 

publicznych
Zamówienie zastrzeżone

Podstawa

prawna

Art. 22 ust. 2 i 2a Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu o zamówienie
publiczne wyłącznie do podmiotów spełniających łącznie dwa warunki:

 są zakładami pracy chronionej lub innymi podmiotami, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych,

 co najmniej 30% zatrudnionych stanowią osoby należące do grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym wymienionych w ustawie, np.
niepełnosprawnych, chorych psychicznie czy osób opuszczających
zakłady karne.

Zamawiający może określić wyższy niż wymagany ustawowo wskaźnik
zatrudnienia.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 realizacja zamówienia przez podmiot ekonomii społecznej,

 podtrzymywanie lub poszerzenie zatrudnienia przez wykonawcę osób

z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Zamówienie zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne
Podstawa
prawna

Art. 138p Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu na świadczenie usług
społecznych, zdrowotnych i kulturalnych (ich kody CPV określone są w
ustawie) wyłącznie do podmiotów spełniających łącznie cztery warunki:

 ich celem jest realizacja misji w zakresie służby publicznej związanej
ze świadczeniem zlecanych usług oraz społeczna i zawodowa
integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

 struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się
na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie
pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników,
co wykonawcy określają w swoich statutach,

 w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie
udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego
samego zamawiającego.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 realizacja zamówienia przez podmiot ekonomii solidarnej,

w szczególności przedsiębiorstwo społeczne,

 wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym, które są pracownikami wykonawcy lub

których wspiera wykonawca,

 uspołecznienie świadczenia usług istotnych dla obywateli poprzez ich

realizację przez podmioty ekonomii społecznej,

 promowanie partycypacji pracowniczej.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych przy zlecaniu 
zadań w zakresie rewitalizacji

Podstawa
prawna

Art. 4d. pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

Opis Gmina (lub jej jednostka organizacyjna) może zlecić realizację
zamówienia spółdzielni socjalnej lub organizacji pozarządowej (np.
stowarzyszeniu lub fundacji) z wyłączeniem Prawa zamówień
publicznych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

 przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne realizujące
przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie
rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacji,

 przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy
lub celem realizacji zamówienia jest aktywizacja osób mających
miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

 wartość zamówienia nie przekracza (stan na wrzesień 2017 r.)
w przypadku usług równowartości 209 tys. euro, w przypadku robót
budowalnych równowartości 5 225 tys. euro.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 realizacja zamówień przez podmioty ekonomii społecznej:

organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne,

 większe uspołecznienie procesów rewitalizacji poprzez

zaangażowanie w ich realizację podmiotów ekonomii społecznej.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Warunek zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Podstawa
prawna

Art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający może zobowiązać wykonawcę w opisie przedmiotu

zamówienia, aby do realizacji zamówienia zatrudnił osoby należące do
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych,
niepełnosprawnych, bezdomnych czy opuszczających zakłady karne.

Grupy te wymienione są w ustawie, ale zamawiający sam określa, do
jakiej grupy/grup mają należeć zatrudnione osoby i ile ma ich być.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

przynajmniej na okres realizacji zamówienia,

 wsparcie integracji zawodowej i społecznej tych osób,

 zwiększenie szans osób z grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym na znalezienie trwałego zatrudnienia,

 ułatwienie dostępu do zamówień podmiotom ekonomii społecznej,

a zwłaszcza solidarnej, które zatrudniają takie osoby i prowadzą ich

integrację społeczną i zawodową.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Uwzględnienie innych aspektów społecznych w opisie przedmiotu 
zamówienia

Podstawa
prawna

Art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

Opis Oprócz warunku zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym, o którym mowa wyżej, zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia może określić warunki, które musi uwzględnić wykonawca,
pozwalające osiągać inne korzyści społeczne. Może być to dostosowanie

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oznakowanie społeczne,
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (te trzy rozwiązania opisane są
poniżej). Zamawiający może określić także inne wymogi,

w szczególności wynikające z obowiązujących ustaw czy
międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Polskę
(np. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy), o ile związane są z

przedmiotem zamówienia.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 uwzględnianie różnego rodzaju aspektów społecznych w realizacji

zamówień publicznych,

 promowanie wśród wykonawców różnych aspektów społecznych oraz

społecznej odpowiedzialności.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Dostosowanie przedmiotu zamówienia do potrzeb użytkowników, w 
szczególności osób z niepełnosprawnościami

Podstawa
prawna

Art. 29 i art. 30 Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający ma obowiązek dostosowania przedmiotu zamówienia pod
kątem jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami lub
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o ile
zamówienie przeznaczone jest do użytku osób fizycznych lub
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Są to warunki
określane w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być spełnione
przez wykonawcę.

Zamawiający nie może zawrzeć ogólnego zobowiązania wykonawcy do
dostosowania przedmiotu zamówienia, musi wskazać w opisie
przedmiotu zamówienia konkretne wymagania, które ma spełnić
wykonawca, np. żądać podjazdów dla wózków, instrukcji użytkowania w
alfabecie Braille'a czy też stołów z cateringiem o takiej wysokości, aby
osoba na wózku była w stanie ocenić, jakie jedzenie jest w pojemnikach
z żywnością.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 ułatwienie korzystania z usług, produktów, budynków, środków

transportu przez ich użytkowników, w szczególności osoby z

niepełnosprawnościami,

 podniesienie jakości życia, w szczególności osób z

niepełnosprawnościami,

 stosowanie w praktyce zasady równości szans.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Podstawa
prawna

Art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający musi przeanalizować przedmiot każdego zamówienia na
usługi i roboty budowlane pod kątem czynności wymagających
zatrudnienia na umowę o pracę.

Jeżeli takie czynności występują, to zamawiający musi je wskazać
w dokumentacji postępowania i zażądać od wykonawcy, aby do realizacji
tych czynności zatrudnił pracowników na umowy o pracę.

Główne

korzyści

 zatrudnienie na umowy o pracę, przynajmniej na okres realizacji

zamówienia, zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników,

 zwiększenie stabilności realizacji zamówienia.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Oznakowanie społeczne

Podstawa
prawna

Art. 30a Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający może wskazać, aby usługi, roboty budowlane lub produkty
dostarczane w ramach zamówienia posiadały określone oznakowanie
odpowiadające przyznanym certyfikatom społecznym. Certyfikaty te
przyznawane są konkretnym produktom, towarom lub usługom, które
powstają z uwzględnieniem aspektów społecznych (także ekologicznych)
albo też firmom, które takie aspekty uwzględniają, np. nie zatrudniają
dzieci, płacą minimalną stawkę godzinową, itp. Zamawiający może
korzystać z oznakowań społecznych, które spełniają kryteria określone w
ustawie. Nie mogą być m.in. certyfikaty dostępne wyłącznie dla
podmiotów krajowych, muszą mieć charakter międzynarodowy albo
przynajmniej unijny. W Polsce dostępnych jest już kilkanaście produktów
posiadających certyfikaty spełniające powyższe warunki, np. z
certyfikatem Fairtrade.

Oznakowanie społeczne może być wykorzystane w opisie przedmiotu
zamówienia jako warunek lub w kryteriach oceny ofert jako preferencja.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 preferowanie firm, które uwzględniają w praktyce aspekty społeczne,

 promowanie wśród przedsiębiorców społecznej odpowiedzialności i

certyfikatów społecznych.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert

Podstawa
prawna

Art.91 ust.2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

Opis Zamawiający może w kryteriach oceny ofert uwzględnić aspekty
społeczne (także ekologiczne). Mogą być to na przykład:

 zatrudnienie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 oznakowanie społeczne,

 preferencje dla określonych wykonawców, np. podmiotów ekonomii
społecznej,

 wynagrodzenia pracowników wyższe niż minimalne wymagane
ustawowo,

 dostosowanie do potrzeb użytkowników,

 inne, wykorzystywane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający musi jednak pamiętać, że kryteria oceny ofert mogą
odnosić się jedynie do przedmiotu zamówienia i nie mogą dotyczyć
właściwości wykonawcy. Powinny być także sformułowane w sposób
jednoznaczny, zrozumiały i tak, aby można je było zweryfikować.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

Różne, w zależności od zastosowanych aspektów społecznych. Warto

zwrócić uwagę, że o ile spełnianie aspektów społecznych

uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia lub w dostępie

do postępowania ma charakter zero-jedynkowy, o tyle umieszczenie ich

w kryteriach oceny ma charakter zachęty dla wykonawcy, ale ich

niespełnienie nie eliminuje go z udziału w postępowaniu.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Rozwiązania w postępowaniach dotyczących zamówień o 

wartości do 30 tysięcy euro, do których nie stosuje się Prawa 

zamówień publicznych
Wszystkie rozwiązania, które przewiduje Prawo zamówień 

publicznych opisane wyżej

Zastrzeżenie dla spółdzielni socjalnych

Podstawa
prawna

Art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Opis Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu o zamówienie

publiczne o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro wyłącznie

do spółdzielni socjalnych. Jest to najprostsze ustawowe rozwiązanie do

zastosowania przez zamawiającego.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 realizacja zamówienia przez spółdzielnię socjalną,

 wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób należących

do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionych

w spółdzielni socjalnej.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Własne rozwiązania określone przez zamawiającego

Podstawa
prawna

Brak

Opis Zamawiający może także zastosować własne rozwiązania, o ile nie
naruszają one zasad określonych w ustawie o finansach publicznych,
czyli dokonywania wydatków publicznych:

 w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

 w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

 w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

Zastosowane rozwiązania powinny być uzasadnione przedmiotem
zamówienia.

Główne

korzyści

Różne, w zależności od zastosowanych aspektów społecznych



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Zlecanie zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

Podstawa
prawna

Rozdział 6, podrozdział 6.5, pkt 5 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

Opis Realizator projektu może zlecić zadania w trybach przewidzianych w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ale jedynie,
gdy jest jednostką administracji publicznej, rządowej lub samorządowej.
Podstawowym trybem zlecenia zadania jest otwarty konkurs ofert, który
można stosować niezależnie od wartości zlecanego zadania. O realizację
zadania mogą ubiegać się jedynie organizacje pozarządowe lub inne,
wymienione w ustawie podmioty realizujące działalność pożytku
publicznego (realizacja tego zadania nie odbywa się w obszarze
prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej, a jedynie w
zakresie jego działalności nieodpłatnej bądź odpłatnej pożytku
publicznego – reguluje to ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie). Zlecając zadanie realizator projektu musi stosować
wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz w aktach wykonawczych.



Jakie są możliwości uwzględniania aspektów społecznych?

Główne

korzyści

 realizacja zadania przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego,

 wsparcie celów społecznie użytecznych realizowanych przez

wykonawców,

 uspołecznienie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe i

inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego,

 zadania te są zazwyczaj realizowane przez organizacje pozarządowe i

inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na

terenie danego samorządu, który ogłasza konkurs na zlecenie zadania

publicznego.



Co mówią Wytyczne                                      
i jak je stosować?



Co mówią Wytyczne i jak je stosować?

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA, POŚREDNICZĄCA, WDRAŻAJĄCA

Określenie w warunkach wykorzystania środków oraz w umowie                             
z beneficjentami rodzajów zamówień, przy udzielaniu których 

beneficjenci mają obowiązek uwzględniania aspektów społecznych

EFS – obowiązek, inne fundusze - możliwość

BENEFICJENT

Musi stosować aspekty społeczne zgodnie z umową

Realizuje wymogi postawione przez Beneficjenta

WYKONAWCA



Co mówią Wytyczne i jak je stosować?

Wartość 

zamówienia 

(netto)

Stosu-

jące 

Pzp

Niesto-

sujące 

Pzp

Sposób udzielenia 

zamówienia

Obowiązek 

uwzględniania 

aspektów społecznych

Do 20 tys. zł   Bezpośrednio Nie

Powyżej 20 

tys. zł 

do 50 tys. zł 

netto

 

Rozeznanie rynku Nie



Wartość 

zamówienia 

(netto)

Stosu-

jące 

Pzp

Niesto

-

sujące 

Pzp

Sposób 

udzielenia 

zamówienia

Obowiązek uwzględniania 

aspektów społecznych

Powyżej 50 

tys. zł do 30 

tys. euro 

 

Zasada 

konkuren-

cyjności

Tak, przy udzielaniu zamówień, 

których rodzaj wskazany został             

w umowie:

 przewidziane w Pzp

 zastrzeżenie dla spółdzielni 

socjalnych

 własne

Co mówią Wytyczne i jak je stosować?



Wartość 

zamówienia 

(netto)

Stosu-

jące 

Pzp

Niesto

-

sujące 

Pzp

Sposób 

udzielenia 

zamówienia

Obowiązek uwzględniania 

aspektów społecznych

Powyżej 30 

tys. euro


Pzp Tak, przy udzielaniu zamówień, 

których rodzaj wskazany został 

w umowie:

przewidziane w Pzp

Co mówią Wytyczne i jak je stosować?



Wartość 

zamówienia 

(netto)

Stosu-

jące 

Pzp

Niesto

-

sujące 

Pzp

Sposób 

udzielenia 

zamówienia

Obowiązek uwzględniania 

aspektów społecznych

Powyżej 30 

tys. euro



Zasada 

konkuren-

cyjności

Tak, przy udzielaniu zamówień, 

których rodzaj wskazany został 

w umowie:

 przewidziane w Pzp, 

 zastrzeżenie dla spółdzielni 

socjalnych

 własne

Co mówią Wytyczne i jak je stosować?



Wartość 

zamówienia 

(netto)

Stosu-

jące 

Pzp

Niesto

-

sujące 

Pzp

Sposób 

udzielenia 

zamówienia

Obowiązek uwzględniania 

aspektów społecznych

Powyżej 50 

tys. zł 

Otwarty konkurs ofert w oparciu o ustawę                    

o działalności pożytku publicznego                                      

i o wolontariacie

Co mówią Wytyczne i jak je stosować?



Co mówią Wytyczne i jak je stosować?

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM, POŚREDNICZĄCA, 
WDRAŻAJĄCA

Podstawowa wiedza na temat społecznych zamówień publicznych

Określenie spodziewanych korzyści społecznych

Wybór rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie tych korzyści

Rozpoznanie rynku pod kątem możliwości potencjalnych wykonawców

Wybór rodzajów zamówień pod kątem wybranych rozwiązań i wyników 

rozpoznania rynku



Co mówią Wytyczne i jak je stosować?

Sformułowanie odpowiednich zapisów w umowach

Informacja dla realizatorów projektów na etapie podpisywania umowy

Informacja dla realizatorów projektów na etapie realizacji umowy

Kontrola stosowania aspektów społecznych przez realizatorów 

projektów

Zbieranie informacji o stosowaniu aspektów społecznych i ocena 

osiągniętych korzyści społecznych

Planowanie przyszłych rozwiązań



Dziękuję za uwagę!

W ramach projektu „Spójna integracja regionalna 

ekonomii społecznej” prowadzone jest doradztwo 

dedykowane przedstawicielom ROPS, IZ RPO, IP RPO, 

Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Zapotrzebowanie na doradztwo można zgłaszać                       

do konsultantów regionalnych - kontakt z nimi mają 

przedstawiciele ROPS z zespołów koordynujących 

rozwój ekonomii społecznej.


