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Klauzule społeczne jako instrument polityki rozwoju 
ekonomii społecznej  

Stan aktualny – art. 22 ust 2 
ustawy PZP 

• O udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się 
wyłącznie wykonawcy, u 
których ponad 50% 
zatrudnionych 
pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne 

Stan postulowany – art. 20 
dyrektywy PE i Rady w 
sprawie zamówień 
publicznych 

• O udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się  zakłady 
pracy chronionej oraz 
wykonawcy, których 
głównym celem jest 
społeczna i zawodowa 
integracja osób 
niepełnosprawnych lub 
osób defaworyzowanych, 
(…) pod warunkiem, że co 
najmniej 30% osób 
stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub 
defaworyzowani.  

Stan docelowy -  transpozycja 
normy prawa unijnego  

 

 

 

 

 

 

• Kwestie problemowe: 

• Zakres podmiotów 
uprawnionych do 
ubiegania się o 
zamówienie, kontekst 
przedsiębiorstw 
społecznych 
realizujących funkcję 
dostarczania 
deficytowych usług 
społecznych 

• Definicja osób 
defaworyzowanych,  

• Odsetek osób 
niepełnosprawnych / 
defaworyzowanych 

• Krąg zamawiających i 
katalog zamówień  

Klauzula zastrzeżona 



Reintegracja 
zawodowa osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 

- Art. 5 ust 1 pkt 1 
projektu ustawy o PS  

Dostarczanie 
deficytowych usług 

społecznych 

- Art. 5 ust 1 pkt  2 
projektu ustawy o PS  

Kluczowe 
funkcje 

przedsiębiorstw 
społecznych 

Wykonawcy, których 
celem jest społeczna i 
zawodowa integracja 

osób 
niepełnosprawnych i 
defaworyzowanych 

? 

Klauzula 
zastrzeżona 

wg 
dyrektywy 

Klauzula zastrzeżona – zakres podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o zamówienie publiczne  

Pytanie: czy chcąc podnieść dostęp do zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych, 
zakres podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zamówienie nie powinien obejmować 

także tych firm, które realizują cele zdefiniowane jako dostarczanie deficytowych usług 
społecznych? 

Ekonomia społeczna wg projektu 
ustawy o PS 

Zamówienia publiczne wg dyrektywy 
PE i Rady 



Dominujące obszary aktywności społecznej przedsiębiorstw 
społecznych w Małopolsce 

Prawie 33% małopolskich 
przedsiębiorstw społecznych 
realizuje działania na rzecz 

społeczności lokalnych, w tym 
m.in. świadczy deficytowe usługi 

społeczne 

80% małopolskich przedsiębiorstw społecznych realizuje działania na rzecz 
osób wykluczonych, w tym  aż 62% oferuje aktywizację zawodową tych 

osób,  

Spółdzielnie 
inwalidów, 
niewidomych, 
socjalne, ZAZy 

Organizacje 
pozarządowe 
(działalność 
pożytku 
publicznego, 
działalność 
gospodarcza) 

Źródło: opracowanie własne na podstawi Monitoringu ekonomii społecznej w Małopolsce, rok 2013, ROPS w Krakowie 

Sugestia: firmy społeczne aktywne w obszarze usług na rzecz społeczności są istotnym 
elementem sektora ekonomii społecznej stąd warto dostrzec je wśród podmiotów 
uprawnionych do ubiegania się o zamówienie w oparciu o klauzule społeczne 



Klauzula zastrzeżona –  osób defaworyzowane jako beneficjenci  

 

• Bezdomni, uzależnieni, chorzy 
psychicznie, długotrwale 
bezrobotni, zwalniani z zakładów 
karnych, uchodźcy, osoby 
niepełnosprawne 

• Bezrobotni, bezdomni, uzależnieni, 
chorzy psychicznie, zwalniani z 
zakładów karnych, uchodźcy, 
osoby niepełnosprawne, młodzi 
niezatrudnieni, starsi 
niezatrudnieni 

• Osoby bezrobotne będące w 
szczególnej sytuacji na rynku 
pracy:  

• > 30 roku życia, 

• < 50 roku życia,  

• bezrobotni długotrwale,  

• korzystającym ze świadczeń z 
pomocy społecznej,  

• posiadającym min. jedno 
dziecko do 6 r. ż. lub  min. jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 
r.z.,   

• niepełnosprawni 

• Brak definicji osób defaworyzowanych na 
gruncie dyrektywy,  

• Brak odesłania przez dyrektywę do innego 
aktu normatywnego. 

 

•Uwaga: rozporządzenia Komisji UE nr  
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
tzw. Rozporządzenie w sprawie  
wyłączeń blokowych   Dyrektywa PE I 

Rady w sprawie 
zamówień 

publicznych 

Ustawa o 
promocji 

zatrudnienia i 
instytucjach rynku 

pracy 

Ustawa o 
zatrudnieniu 

socjalnym 

Projekt ustawy o 
przedsiębiorstwie 

społecznym 

Pytanie: który katalog zawarty w obowiązujących aktach normatywnych powinien 
wyczerpywać zakres pojęciowy osób defaworyzowanych? 



Klauzula zastrzeżona – odsetek osób 
niepełnosprawnych / defaworyzowanych 

Stan aktualny – art. 22 ust 2 
ustawy PZP 

• ponad 50% zatrudnionych 
pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne 

Stan postulowany – art. 20 
dyrektywy PE i Rady w 
sprawie zamówień 
publicznych 

• co najmniej 30% 
zatrudnionych stanowią 
osoby niepełnosprawne 
lub defaworyzowane.  

Stan docelowy -  transpozycja 
normy prawa unijnego  

 

Wg projektu ustawy o PS (art. 16):  
• co najmniej 50% (w przeliczeniu na pełne etaty) osób zatrudnionych przy wykonywaniu 

działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1  
• co najmniej 30% (w przeliczeniu na pełne etaty) osób zatrudnionych przy wykonywaniu 

działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – osoby niepełnosprawne w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym 

Uwaga: Przedsiębiorstwo społeczne nieprowadzące działalności, o której mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 1 zatrudnia co najmniej w przeliczeniu na pełne etaty 20% osób, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1. 
 



Klauzula zastrzeżona - krąg zamawiających i katalog 
zamówień 

 

 

Wszyscy 
zamawiający  

Jednostki 
sektora 

finansów 
publicznych 

„Nowa” dyrektywa odnosi 
się do wszystkich 
zamawiających, projekt 
ustawy o ps ogranicza 
możliwość stosowania 
zamówień zastrzeżonych 
tylko do jednostek 
sektora finansów 
publicznych – art. 22  
 

dostawy 

Roboty 
budowlane 

- ? 

usługi 

„Nowa” dyrektywa odnosi 
się do usług, dostaw i 
robót budowlanych, 
projekt ustawy o ps 
ogranicza możliwość 
stosowania zamówień 
zastrzeżonych tylko do 
usług i dostaw – art. 22. 
 



Klauzula zastrzeżona - krąg zamawiających i katalog 
zamówień – c.d. 

 
Projekt ustawy o ps (art. 
22) wprowadza 
ograniczenie do „zakupu 
towarów lub usług 
niepodlegających 
przepisom o 
zamówieniach 
publicznych”, które w 
kontekście art. 20 „nowej” 
dyrektywy nie wydaje się 
uzasadnione 
 

Zakupy 
podlegające 

PZP 

Zakupy 
niepodlegające 

PZP 



Reintegracja 
zawodowa osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 

- Art. 5 ust 1 pkt 1 
projektu ustawy o PS  

Dostarczanie 
deficytowych usług 

społecznych 

- Art. 5 ust 1 pkt  2 
projektu ustawy o PS  

Kluczowe 
funkcje 

przedsiębiorstw 
społecznych 

Wykonawcy, których 
celem jest społeczna i 
zawodowa integracja 

osób 
niepełnosprawnych i 
defaworyzowanych 

Artykuł 77 - 
Zamówienia 

zastrzeżone w 
odniesieniu do 

określonych 
usług 

Klauzula 
zastrzeżona 

wg 
dyrektywy 

Klauzula zastrzeżona – zakres podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o zamówienie publiczne  

Pytanie: czy zapisy nowej dyrektywy zastrzegające prawo udziału w postępowaniach 
dotyczących wybranych kategorii usług społecznych – art. 77 - (w zamówieniach o kwocie 
progowej równej lub wyższej od 750 tys EURO) do organizacji spełniających określone warunki, 
stwarzają dostęp do tych zamówień firmom społecznym aktywnym w sferze świadczenia usług 
społecznych ? 

Ekonomia społeczna wg projektu 
ustawy o PS 

Zamówienia publiczne wg dyrektywy 
PE i Rady 



organizacja spełniająca warunki określone w art. 77 
ust. 2 lit. a -c  

① realizacja misji w zakresie służby publicznej,  

② reinwestowanie zysków/ew. podział wg udziałów, 

 ③ „partycypacyjna” struktura zarządzająca lub 
własnościowa, plus warunek z lit. d dotyczący 
kolejnych zamówień dla tego samego podmiotu 

Brak szczegółowych zapisów , które wprost odnosiłyby 
się do tematyki art. 77 „nowej” dyrektywy.  

Kontekst: art. 5 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy o ps.  

Wątpliwości: a) czy warunek posiadania organu 
konsultacyjno-doradczego o którym mowa w projekcie 
ustawy w art. 15 ust 1 będzie wystarczający; b) 
adekwatność wysokości progu wynoszącego 750 tys 
EURO  

 

Klauzula zastrzeżona – zakres podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o zamówienie publiczne  

„Nowa” dyrektywa Projekt ustawy o PS 



Pytania i refleksje 
1. Przemyślenia wymaga rola klauzul 
społecznych w zakresie wspierania 
obu kluczowych funkcji sektora 
ekonomii społecznej. 

 

Możliwa jest taka regulacja, która 
tylko niektórym przedsiębiorstwom 
społecznym przyzna prawo 
korzystania z zamówień 
zastrzeżonych, jednak wówczas 
klauzula zastrzeżona nie będzie 
instrumentem wsparcia sektora 
ekonomii społecznej a jedynie części 
podmiotów ów sektor tworzących.  

 

 

 

 

Klauzula 
zastrzeżona 

Firmy 
społeczne – 
aktywizacja 
społeczno - 
zawodowa 

Firmy 
społeczne – 
deficytowe 

usługi 
społeczne 



 
 

2. Doprecyzowania wymaga 
katalog osób 
defaworyzowanych.  

 

Istotnym punktem odniesienia 
wydaje się być ustawa o 
zatrudnieniu socjalnym i projekt 
ustawy o PS (najszersze 
katalogi).   

 

Ustawa o 
promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach 
rynku pracy 

Ustawa o 
zatrudnieniu 
socjalnym 

Projekt 
ustawy o PS 

Pytania i refleksje 



3. Ważnym obszarem 
dalszych analiz jest 
wysokość odsetka osób 
zatrudnionych oraz sposób 
ich liczenia (osoby / etaty / 
stosunek pracy / umowy 
cywilnoprawne).  

 

Pytania i refleksje 

Etaty uzasadnione z punktu 
widzenia polityki publicznej 

zorientowanej na rynek 
pracy  – wsparcie miejsc 

pracy w pełnym ich 
wymiarze  

Przelicznik etatowy może 
wpływać ograniczająco  na 

dostęp do zamówień 
„klauzulowych”, zwłaszcza w 
kontekście firm społecznych 

z III sektora (licznie 
występujące 

pozakodeksowe formy 
angażowania personelu).  

Uwaga: korzystna w tym 
aspekcie propozycja zawarta 

w projekcie ustawy o PS  
dotycząca przeliczania 

umów cywilnych na etaty w 
zależności od kwoty 

wynagrodzenia (minimalne 
wynagrodzenie) 



4. Analizy wymaga zasadność 
ograniczeń wprowadzonych do 
projektu ustawy o ps (tylko 
jednostki SFP, wyłączenie 
robót budowlanych, 
ograniczenie do usług i dostaw 
niepodlegających PZP) gdyż nie 
wydają się one być 
uzasadnione.  

 

Pytania i refleksje 



 

    Dziękuję za uwagę      
           

                     Wioletta Wilimska 

 


