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Analiza stosowania klauzul społecznych 

 Analiza została przeprowadzona w drugiej połowie 2013 

roku przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu 

„Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, 

który jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

  Objęła m.in. analizę 77 postępowań przeprowadzonych 

głównie w latach 2012-2013, w których zamawiający 

zastosowali klauzulę zastrzeżoną lub zatrudnieniową 

oraz wywiady z przedstawicielami samorządów, które 

zastosowały klauzule społeczne oraz wykonawców, 

którzy wzięli udział w postępowania z klauzulami. 

 Raport z analizy dostępny jest na stronie internetowej 

ISP: www.isp.org.pl 
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 Wśród 77 analizowanych postępowań  40% ogłoszonych 

zostało przez urzędy gmin, 17% przez gminne i 

powiatowe jednostki pomocy społecznej,  pozostałe to 

różne jednostki podległe administracji rządowej lub 

samorządowej 

 W 73% postępowań zastosowano klauzulę 

zatrudnieniową, w 23% zastrzeżoną, nie było wśród 

analizowanych postępowań z zastosowaniem obu 

klauzul 

 Wśród analizowanych postępowań znalazły się zarówno 

postępowania poniżej (27%), jak i powyżej progu 14 tys. 

euro (obecnie 30 tys. euro) 

 Klauzule stosowane były najczęściej w zamówieniach na 

usługi (ok. 60%) i roboty budowlane (33%) 
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 Średni okres realizacji zamówienia wynosił 12 miesięcy 

 Większość postępowań ogłaszana była pomiędzy majem 

a lipcem 

 10 postępowań zostało unieważnionych 

 Większość rozstrzygniętych postępowań wygrały firmy 

rynkowe (92%), a nie podmioty ekonomii społecznej  

 Klauzula zatrudnieniowa dotyczyła najczęściej osób 

bezrobotnych (64%) i osób niepełnosprawnych (23%) 

 Wymóg zatrudnienia dotyczył  najczęściej 1-2 osób, 

jedynie w sześciu postępowaniach chodziło o 

zatrudnienie 10 lub więcej osób 
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 Przedmiot postępowań był zróżnicowany, ale najczęściej 

pojawiały się: 

 prace remontowe i budowlane 

 usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku 

pomieszczeń i terenów zielonych 

 usługi cateringowe 

 inne usługi (np. opiekuńcze) 

 dostawy 
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 Najbardziej oryginalne zamówienia: 

 dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego 

(Opolskie Centrum Onkologii ) 

 dostawa mięsa i wędlin drobiowych dla Zakładu 

Karnego w Starem Bornem 

 zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych Zamku 

Grodno (Gmina Walim) 

 budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni 

ścieków                                        (Agencja 

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 

Gdańsku) 

 termomodernizacja budynku (Gmina Byczyna) 

 obsługa i utrzymanie szaletów miejskich (Miasto 

Częstochowa) 
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 Najczęstsze bariery w stosowaniu klauzul społecznych: 

 brak woli 

 brak wiedzy, jak zastosować klauzule w postępowaniu 

 obawy przez naruszeniem dotychczasowego 

porządku rzeczy 

 brak świadomości korzyści  wynikających ze 

stosowania klauzul społecznych 

 obawy przed reakcją służb kontrolnych 

 obawy przed reakcją wykonawców 
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