
Warszawa, 21.04.2016 r. 

Preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej   
w ramach stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 



1. Zamówienia zastrzeżone 

 Cel: ułatwienie dostępu do zamówień wykonawcom, którzy zatrudniają osoby 
defaworyzowane i działają na rzecz tych osób 

1) Możliwość zastrzeżenia zamówień dla wykonawców, których głównym 
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób defaworyzowanych 

• obecny art. 22 ust. 2 Pzp - zamawiający może zastrzec, że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej  
i wykonawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, w liczbie min. 50% osób 
zatrudnionych przez wykonawców; 

• projektowany art. 22 ust. 2 Pzp - poszerzenie katalogu osób 
defaworyzowanych, który ma charakter otwarty, a tym samym poszerzenie 
kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o zamówienie. Minimalny wskaźnik 
zatrudnienia – 30%; 

- osoby defaworyzowane – m.in. osoby bezrobotne, pozbawione wolności,  
z zaburzeniami psychicznymi, bezdomne, uchodźcy, członkowie 
mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. 



1. Zamówienia zastrzeżone – c.d.  

2) Możliwość zastrzeżenia zamówień na usługi społeczne dla określonej 
kategorii wykonawców, których celem jest integracja społeczna i zawodowa 
osób defaworyzowanych 

• aktualnie brak preferencji dla przedsiębiorstw społecznych przy realizacji 
zamówień na usługi społeczne; 

• projektowany art. 138q – możliwość zastrzeżenia prawa udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usług 
zdrowotnych, społecznych lub kulturalnych dla wykonawców: 

- których celem jest realizacja misji społecznej,  

- działających na zasadach non profit, 

- których struktura zarządzająca lub struktura własnościowa opiera się  
na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub 
zasadach partycypacji pracowników. 

 

 



2. Wymogi w PZP dot. zatrudnienia grup defaworyzowanych 

 
 Cel: ułatwienie dostępu do zamówień publicznych przedsiębiorstwom  

nie nastawionym na zysk, których celem jest osiąganie korzyści społecznych,  
np. związanych z zatrudnieniem czy reintegracją osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1) Obowiązek stosowania umowy o pracę przy zamówieniach publicznych  
na usługi i roboty budowlane 

• obecny art. 29 ust. 4 - możliwość określenia w OPZ wymagań związanych  
z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli jest to uzasadnione 
przedmiotem lub charakterem tych czynności; 

• projektowany art. 29 ust. 3a - obowiązek wymagania od wykonawców 
stosowania w toku realizacji zamówień formy zatrudnienia pracowników  
na podstawie umowy o pracę, jeśli przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonywanie pracy w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy. 

 



2. Wymogi w zakresie zatrudnienia grup defaworyzowanych – c.d. 
 

2) Możliwość określenia w OPZ wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, dot. zatrudnienia osób defaworyzowanych 

• obecny i projektowany art. 29 ust. 4 - możliwość określenia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia osób 
bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego,  
o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych i innych, o których mowa w przepisach  
o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw 
członkowskich UE lub EOG. 

 



3. Inne aspekty ułatwiające dostęp do zamówień dla PES 

1) Pozacenowe kryteria oceny ofert 

• obecny art. 91 – możliwość ustalenia kryteriów oceny ofert odnoszących się 
m.in. do aspektów społecznych; 

• projektowany art. 91 - większe niż dotychczas możliwości brania pod uwagę 
aspektów społecznych, w szczególności wskazanie expresis verbis jako 
przykładowych kryteriów dotyczących:  

- integracji zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych, o których mowa  
w art. 22 ust. 2,  

- dostępności dla osób niepełnosprawnych,  

- uwzględniania potrzeb użytkowników. 

2) Obowiązek zapewnienia dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich 
użytkowników, w szczególności niepełnosprawnych, w przypadku zamówień 
przeznaczonych do użytku osób fizycznych (projektowany art. 29 ust. 5).  



4. Klauzule społeczne w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS  
na lata 2014-2020 

 IZ określa rodzaj zamówień publicznych, w ramach których 
zobowiązuje beneficjenta do zastosowania klauzul społecznych,  
w szczególności dotyczących ograniczenia możliwości złożenia 
oferty do PES i stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia 
osób defaworyzowanych (dotyczy EFS) 

• realizacja zobowiązania Polski do preferowania usług 
oferowanych przez PES w Umowie Partnerstwa 2014-2020, 

• zalecane stosowanie klauzul społecznych przede wszystkim do 
zamówień na usługi cateringowe i dostawę materiałów 
promocyjnych. 

 


