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Usługi w interesie ogólnym 

I.	  	  
Usługi	  w	  interesie	  ogólnym	  v.	  
Usługi	  użyteczności	  publicznej	  

Usługi w interesie ogólnym 

Usługi	  świadczone	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  (Services	  of	  
general	  economic	  interest)	  
	  
	  Usługi	  świadczone	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  to	  sektor	  
działalności	  gospodarczej,	  który	  oferuje	  usługi	  w	  ogólnym	  interesie	  
publicznym,	  które	  nie	  byłyby	  świadczone	  (lub	  byłyby	  świadczone	  na	  
innych	  warunkach,	  jeżeli	  chodzi	  o	  jakość,	  bezpieczeństwo,	  przystępność	  
cenową,	  równe	  traktowanie	  czy	  powszechny	  dostęp)	  na	  rynku	  bez	  
interwencji	  publicznej.	  Obowiązek	  użyteczności	  publicznej	  nakłada	  się	  
na	  usługodawcę	  poprzez	  powierzenie	  mu	  świadczenia	  danej	  usługi	  na	  
podstawie	  kryterium	  interesu	  ogólnego,	  co	  gwarantuje,	  że	  zadanie	  
usługi	  będzie	  wypełnione.	  	  
	  
Komunikat	  Komisji	  Do	  Parlamentu	  Europejskiego,	  Rady,	  Europejskiego	  Komitetu	  Ekonomiczno-‐społecznego	  I	  Komitetu	  
Regionów	  Ramy	  jakości	  dotyczące	  usług	  świadczonych	  w	  interesie	  ogólnym,	  20.grudnia	  	  2011	  KOM(2011)	  900	  wersja	  ostateczna	  
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Usługi w interesie ogólnym 

Usługi	  świadczone	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  (Services	  of	  
general	  economic	  interest)	  
	  
	  W	  praktyce	  krajów	  Unii	  Europejskiej,	  odzwierciedlonej	  w	  orzecznictwie	  Europejskiego	  Trybunału	  
Sprawiedliwości	  do	  usług	  świadczonych	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  zaliczono	  m.	  in.:	  
§ 	  działalności	  portu	  rzecznego	  obsługującego	  najważniejszą	  w	  danym	  kraju	  drogę	  wodną,	  	  
§ 	  działalność	  w	  zakresie	  tworzenia	  i	  zarządzania	  sieciami	  telekomunikacyjnymi,	  	  
§ 	  dostawę	  wody,	  	  
§ 	  dystrybucję	  energii	  elektrycznej,	  	  
§ 	  działalność	  w	  zakresie	  radia	  i	  telewizji,	  	  
§ 	  świadczenie	  określonych	  usług	  transportowych,	  	  
§ 	  prowadzenie	  pośrednictwa	  pracy,	  	  
§ 	  świadczenie	  podstawowych	  usług	  pocztowych,	  	  
§ 	  utrzymywanie	  sieci	  usług	  pocztowych	  na	  wsi,	  	  
§ 	  wykonywanie	  zobowiązań	  wynikających	  z	  Powszechnej	  Konwencji	  Pocztowej,	  	  
§ 	  działalność	  nakierowaną	  na	  rozwój	  regionalny	  w	  ramach	  danego	  państwa	  członkowskiego,	  	  
§ 	  usługi	  w	  zakresie	  gospodarki	  odpadami,	  w	  tym	  utylizacji	  (spalania)	  odpadów	  niebezpiecznych,	  	  
§ 	  usługi	  cumowania	  w	  porcie	  świadczone	  w	  celu	  zapewnienia	  bezpieczeństwa	  na	  wodach	  
portowych,	  	  
§ 	  usługi	  w	  zakresie	  uzupełniających	  ubezpieczeń	  emerytalnych	  dla	  danego	  sektora	  gospodarki.	  

Usługi w interesie ogólnym 

PROTOKÓŁ	  NR	  26	  
W	  SPRAWIE	  USŁUG	  ŚWIADCZONYCH	  W	  INTERESIE	  OGÓLNYM	  

(Traktat	  z	  Lizbony	  z	  13	  grudnia	  2007	  r.)	  
	  WYSOKIE	  UMAWIAJĄCE	  SIĘ	  STRONY,	  PRAGNĄC	  podkreślić	  wagę	  usług	  świadczonych	  w	  
interesie	  ogólnym,	  UZGODNIŁY	  następujące	  postanowienia	  wyjaśniające,	  które	  są	  dołączone	  
do	  Traktatu	  o	  Unii	  Europejskiej	  i	  do	  Traktatu	  o	  funkcjonowaniu	  Unii	  Europejskiej:	  

Artykuł	  1	  
	  Wspólne	  wartości	  Unii	  w	  odniesieniu	  do	  usług	  świadczonych	  w	  ogólnym	  interesie	  
gospodarczym	  w	  rozumieniu	  artykułu	  16	  Traktatu	  o	  funkcjonowaniu	  Unii	  Europejskiej	  
obejmują	  w	  szczególności:	  
§  	  zasadniczą	  rolę	  i	  szeroki	  zakres	  uprawnień	  dyskrecjonalnych	  organów	  krajowych,	  

regionalnych	  i	  lokalnych	  w	  zakresie	  świadczenia,	  zlecania	  i	  organizowania	  usług	  
świadczonych	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  w	  sposób	  możliwie	  najbardziej	  
odpowiadający	  potrzebom	  odbiorców,	  

§  	  różnorodność	  usług	  świadczonych	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  oraz	  różnice	  w	  
potrzebach	  i	  preferencjach	  odbiorców	  mogące	  wynikać	  z	  odmiennej	  sytuacji	  
geograficznej,	  społecznej	  lub	  kulturowej,	  

§  	  wysoki	  poziom	  jakości,	  bezpieczeństwa	  i	  przystępności	  cenowej,	  równe	  traktowanie	  oraz	  
propagowanie	  powszechnego	  dostępu	  i	  praw	  odbiorców.	  

Artykuł	  2	  
	  Postanowienia	  Traktatów	  nie	  naruszają	  kompetencji	  Państw	  Członkowskich	  w	  zakresie	  
świadczenia,	  zlecania	  i	  organizowania	  usług	  niemających	  charakteru	  gospodarczego	  
świadczonych	  w	  interesie	  ogólnym.	  
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Usługi w interesie ogólnym 

Usługi	  społeczne	  	  
użyteczności	  publicznej	  (SSGI)	  

System	  	  
ubezpieczeń	  	  
społecznych	  

	  
System	  zabezpieczenia	  	  

społecznego	  
	  

Usługi	  użyteczności	  	  
Publicznej	  	  SGI	  

(interesu	  ogólnego)	  

Osiągnięcie	  ekonomicznej	  	  
społecznej	  i	  terytorialnej	  	  

Spójności	  

	  
Wdrażanie	  podstawowych	  	  

Praw	  Społecznych	  	  
I	  Ekonomicznych	  

	  

Usługi	  świadczone	  	  
w	  ogólnym	  interesie	  
Gospodarczym	  (SGEI)	  

	  
Nie	  nastawione	  	  

na	  zysk	  (non	  proJit)	  
	  

Nastawione	  	  
Na	  zysk	  

Usługi w interesie ogólnym 

	  KOMUNIKAT	  KOMISJI	  EUROPEJSKIEJ	  
	  Usługi	  świadczone	  w	  interesie	  ogólnym,	  w	  tym	  usługi	  socjalne	  świadczone	  w	  interesie	  

ogólnym:	  nowe	  zobowiązanie	  europejskie	  z	  20	  listopada	  2007	  
KOM(2007)	  725	  wersja	  ostateczna	  

	  
	  
q 	  zaspokojenie	  wielorakich	  potrzeb	  poszczególnych	  jednostek	  wymaga	  wszechstronności	  i	  
personalizacji	  usług	  socjalnych,	  które	  muszą	  być	  opracowane	  i	  świadczone	  w	  sposób	  zintegrowany;	  
często	  między	  odbiorcą	  usługi	  i	  usługodawcą	  istnieje	  osobista	  relacja;	  
q 	  przy	  definiowaniu	  i	  świadczeniu	  usługi	  trzeba	  uwzględniać	  różnorodność	  ich	  adresatów;	  
q 	  usługi	  socjalne	  świadczone	  w	  celu	  zaspokojenia	  potrzeb	  osób	  należących	  do	  słabszych	  grup	  
społeczeństwa	  charakteryzuje	  często	  asymetryczny	  stosunek	  między	  usługodawcami	  i	  beneficjentami,	  
odmienny	  od	  relacji	  mających	  miejsce	  między	  dostawcą	  handlowym	  a	  konsumentem;	  
q 	  z	  uwagi	  na	  fakt,	  że	  usługi	  te	  często	  osadzone	  są	  w	  (lokalnych)	  tradycjach	  kulturowych,	  wybiera	  się	  
rozwiązania	  dostosowane	  do	  szczególnych	  cech	  lokalnej	  sytuacji,	  gwarantujące	  bliskość	  między	  
usługodawcą	  a	  użytkownikiem,	  zapewniając	  jednocześnie	  równy	  dostęp	  do	  usług	  na	  całym	  terytorium;	  
q 	  usługodawcy	  często	  potrzebują	  dużej	  autonomii,	  by	  zaspokoić	  różne	  i	  zmieniające	  się	  potrzeby	  
socjalne;	  
q 	  z	  reguły	  usługi	  te	  opierają	  się	  na	  zasadzie	  solidarności	  i	  w	  dużym	  stopniu	  są	  one	  uzależnione	  od	  
publicznego	  finansowania,	  co	  zapewnia	  równy	  dostęp,	  niezależnie	  od	  stanu	  posiadania	  czy	  dochodów;	  
q 	  usługodawcy	  nienastawieni	  na	  zysk	  oraz	  pracownicy	  wolontariatu	  często	  odgrywają	  ważną	  rolę	  w	  
świadczeniu	  usług	  socjalnych,	  wyrażając	  tym	  samym	  postawę	  obywatelską	  i	  przyczyniając	  się	  do	  
integracji	  społecznej,	  spójności	  społecznej	  wspólnot	  lokalnych	  oraz	  do	  solidarności	  międzypokoleniowej.	  	  
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Usługi w interesie ogólnym usługi użyteczności publicznej 

Krajowy	  Program	  Rozwoju	  Ekonomii	  Społecznej	  	  
Przyjęty	  przez	  Radę	  Ministrów	  12	  sierpnia	  2014	  r.	  	  

	  
	  
Ekonomia	  społeczna	  to	  sfera	  aktywności	  obywatelskiej,	  która	  
poprzez	  działalność	  ekonomiczną	  i	  działalność	  pożytku	  
publicznego	  służy:	  integracji	  zawodowej	  i	  społecznej	  osób	  
zagrożonych	  marginalizacją	  społeczną,	  tworzeniu	  miejsc	  
pracy,	  świadczeniu	  usług	  społecznych	  użyteczności	  
publicznej	  (na	  rzecz	  interesu	  ogólnego)	  oraz	  rozwojowi	  
lokalnemu	  
	  
Pojęcie	  social	  services	  of	  general	  interest,	  używane	  w	  nomenklaturze	  
europejskiej,	  tłumaczone	  jest	  jako	  usługi	  społeczne	  interesu	  ogólnego	  lub	  usługi	  
społeczne	  użyteczności	  publicznej.	  W	  Programie	  używamy	  pojęcia	  usługi	  
społeczne	  użyteczności	  publicznej	  jako	  znacznie	  bardziej	  odpowiadającego	  
polskim	  normom	  prawnym.	  	  
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Promowane	  będzie	  wspieranie	  tworzenia	  nowych	  przedsiębiorstw	  społecznych	  
(zgodnie	  z	  Krajowym	  Programem	  Rozwoju	  Ekonomii	  w	  kluczowych	  sferach	  
rozwojowych.	  	  
	  
q 	  Wspieranie	  działań	  na	  rzecz	  zrównoważonego	  rozwoju	  m.in.	  rozwój	  przedsiębiorstw	  
społecznych	  w	  zakresie	  selektywnego	  zbierania	  odpadów,	  recyklingu	  i	  innych	  usług	  
związanych	  z	  utrzymaniem	  czystości	  i	  porządku	  w	  gminach,	  w	  zakresie	  melioracji	  
wodnych	  oraz	  usług	  leśnych,	  a	  także	  działających	  w	  obszarze	  odnawialnych	  źródeł	  
energii;	  poszukiwanie	  możliwości	  wspierania	  projektów	  w	  zakresie	  rolnictwa	  
społecznego	  (rolnictwa	  zaangażowanego	  społecznie)	  	  
q Wspieranie	  działań	  na	  rzecz	  rozwoju	  społeczności	  lokalnej,	  tożsamości	  i	  edukacji	  
kulturowej,	  m.	  in.	  poprzez:	  a)	  kreowanie	  rozwiązań	  prawnych	  oraz	  finansowanie	  
projektów	  tworzących	  miejsca	  pracy	  w	  podmiotach	  ekonomii	  społecznej	  w	  obszarze	  
turystyki	  społecznej;	  budownictwa	  społecznego;	  lokalnych	  projektów	  kulturalnych,	  
łączących	  tworzenie	  trwałych	  miejsc	  pracy	  z	  animacją	  społeczną	  wykorzystującą	  lokalny	  
potencjał	  kulturowy.	  
q 	  Wspieranie	  działań	  na	  rzecz	  solidarności	  pokoleń,	  m.	  in.	  poprzez:	  rozwój	  
przedsiębiorstw	  społecznych	  i	  podmiotów	  ekonomii	  społecznej	  wspierających	  politykę	  
rodzinną	  (żłobki,	  kluby	  dziecięce	  i	  dzienni	  opiekunowie,	  punkty	  przedszkolne,	  świetlice	  i	  
szkoły,	  wypoczynek	  letni	  i	  zimowy,	  opieka	  nad	  osobami	  zależnymi,	  placówki	  wsparcia	  
dziennego).	  

Nowe możliwości EFS 

Usługi w interesie ogólnym usługi użyteczności publicznej 

Samorząd	   terytorialny	   jest	   zgodnie	   z	   Konstytucją	   RP	  
realizatorem	   zadań	   o	   charakterze	   użyteczności	   publicznej,	  
których	   celem	   jest	   bieżące	   i	   nieprzerwane	   zaspokajanie	  
zbiorowych	   potrzeb	   ludności	   w	   drodze	   świadczenia	   usług	  
powszechnie	   dostępnych.	   Organy	   stanowiące	   jednostek	  
samorządu	  terytorialnego	  postanawiają	  o:	  
q  	   wyborze	   sposobu	   prowadzenia	   i	   form	   usług	   użyteczności	  
publicznej	  ;	  
q 	  wysokości	  cen	  i	  opłat	  albo	  o	  sposobie	  ustalania	  cen	  i	  opłat	  za	  
usługi	  o	  charakterze	  użyteczności	  publicznej	  oraz	  za	  korzystanie	  
z	   obiektów	   i	   urządzeń	   użyteczności	   publicznej	   jednostek	  
samorządu	  terytorialnego.	  
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Usługi w interesie ogólnym usługi użyteczności publicznej 

Zaspokajanie	  zbiorowych	  potrzeb	  wspólnoty	  należy	  do	  zadań	  własnych	  gminy.	  W	  
szczególności	  zadania	  własne	  obejmują	  sprawy:	  
q 	  ładu	  przestrzennego,	  gospodarki	  nieruchomościami,	  ochrony	  środowiska	  i	  
q 	  przyrody	  oraz	  gospodarki	  wodnej,	  
q 	  gminnych	  dróg,	  ulic,	  mostów,	  placów	  oraz	  organizacji	  ruchu	  drogowego,	  
q 	  wodociągów	  i	  zaopatrzenia	  w	  wodę,	  kanalizacji,	  usuwania	  i	  oczyszczania	  
q 	  ścieków	  komunalnych,	  utrzymania	  czystości	  i	  porządku	  oraz	  urządzeń	  sanitarnych,	  
wysypisk	  i	  unieszkodliwiania	  odpadów	  komunalnych,	  zaopatrzenia	  w	  energię	  
elektryczną	  i	  cieplną	  oraz	  gaz,	  	  
q 	  lokalnego	  transportu	  zbiorowego,	  
q 	  ochrony	  zdrowia,	  
q 	  pomocy	  społecznej,	  w	  tym	  ośrodków	  i	  zakładów	  opiekuńczych,	  
q 	  gminnego	  budownictwa	  mieszkaniowego,	  
q 	  edukacji	  publicznej,	  
q 	  kultury,	  w	  tym	  bibliotek	  gminnych	  i	  innych	  instytucji	  kultury	  oraz	  ochrony	  
zabytków	  i	  opieki	  nad	  zabytkami,	  

Usługi w interesie ogólnym usługi użyteczności publicznej 

Zaspokajanie	  zbiorowych	  potrzeb	  wspólnoty	  należy	  do	  zadań	  własnych	  gminy.	  W	  
szczególności	  zadania	  własne	  obejmują	  sprawy:	  
q kultury	  fizycznej	  i	  turystyki,	  w	  tym	  terenów	  rekreacyjnych	  i	  urządzeń	  sportowych,	  
q 	  targowisk	  i	  hal	  targowych,	  
q 	  zieleni	  gminnej	  i	  zadrzewień,	  
q 	  cmentarzy	  gminnych,	  	  
q porządku	  publicznego	  i	  bezpieczeństwa	  obywateli	  oraz	  ochrony	  przeciwpożarowej	  i	  
przeciwpowodziowej,	  w	  tym	  wyposażenia	  i	  utrzymania	  gminnego	  magazynu	  
przeciwpowodziowego,	  
q 	  utrzymania	  gminnych	  obiektów	  i	  urządzeń	  użyteczności	  publicznej	  oraz	  obiektów	  
administracyjnych,	  
q 	  polityki	  prorodzinnej,	  w	  tym	  zapewnienia	  kobietom	  w	  ciąży	  opieki	  socjalnej,	  
medycznej	  i	  prawnej,	  
q 	  wspierania	  i	  upowszechniania	  idei	  samorządowej,	  w	  tym	  tworzenia	  warunków	  do	  
działania	  i	  rozwoju	  jednostek	  pomocniczych	  i	  wdrażania	  programów	  pobudzania	  
aktywności	  obywatelskiej,	  
q 	  promocji	  gminy,	  
q 	  współpracy	  z	  organizacjami	  pozarządowymi,	  
q współpracy	  ze	  społecznościami	  lokalnymi	  i	  regionalnymi	  innych	  państw.	  
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Usługi w interesie ogólnym usługi użyteczności publicznej 

Powiat	  wykonuje	  określone	  ustawami	  zadania	  publiczne	  o	  charakterze	  ponadgminnym	  w	  zakresie:	  
q 	  edukacji	  publicznej,	  
q 	  promocji	  i	  ochrony	  zdrowia,	  
q 	  pomocy	  społecznej,	  
q 	  polityki	  prorodzinnej,	  
q 	  wspierania	  osób	  niepełnosprawnych,	  
q 	  transportu	  zbiorowego	  i	  dróg	  publicznych,	  
q 	  kultury	  oraz	  ochrony	  zabytków	  i	  opieki	  nad	  zabytkami,	  
q 	  kultury	  fizycznej	  i	  turystyki,	  
q 	  geodezji,	  kartografii	  i	  katastru,	  
q 	  gospodarki	  nieruchomościami,	  
q 	  administracji	  architektoniczno-‐budowlanej,	  gospodarki	  wodnej,	  
q 	  ochrony	  środowiska	  i	  przyrody,	  
q 	  rolnictwa,	  leśnictwa	  i	  rybactwa	  śródlądowego,	  
q 	  porządku	  publicznego	  i	  bezpieczeństwa	  obywateli,	  
q 	  ochrony	  przeciwpowodziowej,	  (..),	  przeciwpożarowej	  i	  zapobiegania	  innym	  nadzwyczajnym	  
zagrożeniom	  życia	  i	  zdrowia	  ludzi	  oraz	  środowiska,	  
q 	  przeciwdziałania	  bezrobociu	  oraz	  aktywizacji	  lokalnego	  rynku	  pracy,	  
q 	  ochrony	  praw	  konsumenta,	  
q 	  utrzymania	  powiatowych	  obiektów	  i	  urządzeń	  użyteczności	  publicznej	  oraz	  obiektów	  
administracyjnych,	  
q 	  obronności,	  
q 	  promocji	  powiatu,	  
q 	  współpracy	  z	  organizacjami	  pozarządowymi.	  

Usługi w interesie ogólnym usługi użyteczności publicznej 

Usługi	  te	  samorząd	  może	  bowiem	  realizować	  samodzielnie,	  lub	  w	  
drodze	  umowy	  może	  powierzać	  wykonywanie	  zadań	  osobom	  
fizycznym,	  osobom	  prawnym	  lub	  jednostkom	  organizacyjnym	  
nieposiadającym	  osobowości	  prawnej	  na	  postawie	  przepisów	  ustawy	  z	  
dnia	  27	  sierpnia	  2009	  r.	  ustawy	  o	  finansach	  publicznych,	  	  w	  trybie	  
przepisów	  
q ustawy	  	  dnia	  19	  grudnia	  2008	  r.	  o	  partnerstwie	  publiczno-‐prywatnym	  
q ustawy	  z	  dnia	  9	  stycznia	  2009	  r.	  o	  koncesji	  na	  roboty	  budowlane	  lub	  
usługi	  
q ustawy	  z	  dnia	  29	  stycznia	  2004	  r.	  –	  Prawo	  zamówień	  publicznych	  
q ustawy	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  
i	  o	  wolontariacie	  
q ustawy	  z	  dnia	  16	  grudnia	  2010	  r.	  o	  publicznym	  transporcie	  zbiorowym	  
albo	  na	  zasadach	  ogólnych.	  
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Działalność w sferze pożytku publicznego 

II.	  	  
Działalność	  spółdzielni	  socjalnych	  
w	  sferze	  pożytku	  publicznego	  

Działalność w sferze pożytku publicznego 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
 

Art.	  2.	  
1.	  Przedmiotem	  działalności	  spółdzielni	  socjalnej	  jest	  prowadzenie	  wspólnego	  
przedsiębiorstwa	  w	  oparciu	  o	  osobistą	  pracę	  członków.	  
2.	  Spółdzielnia	  socjalna	  działa	  na	  rzecz:	  

1)	  społecznej	  reintegracji	  jej	  członków	  przez	  co	  należy	  rozumieć	  działania	  
mające	  na	  celu	  odbudowanie	  i	  podtrzymanie	  umiejętności	  uczestniczenia	  
w	  życiu	  społeczności	  lokalnej	  i	  pełnienia	  ról	  społecznych	  w	  miejscu	  pracy,	  
zamieszkania	  lub	  pobytu,	  
2)	  zawodowej	  reintegracji	  jej	  członków	  przez	  co	  należy	  rozumieć	  działania	  
mające	  na	  celu	  odbudowanie	  i	  podtrzymanie	  zdolności	  do	  samodzielnego	  
świadczenia	  pracy	  na	  rynku	  pracy	  
-‐	  a	  działania	  te	  nie	  są	  wykonywane	  w	  ramach	  prowadzonej	  przez	  
spółdzielnię	  socjalną	  działalności	  gospodarczej.	  

3.	  Spółdzielnia	  socjalna	  może	  prowadzić	  działalność	  społeczną	  i	  oświatowo-‐	  
kulturalną	  na	  rzecz	  swoich	  członków	  oraz	  ich	  środowiska	  lokalnego,	  a	  także	  
działalność	  społecznie	  użyteczną	  w	  sferze	  zadań	  publicznych	  określonych	  w	  
ustawie	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  
wolontariacie	  .	  
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Działalność w sferze pożytku publicznego 

Ustawa	  z	  dnia	  27	  kwietnia	  2006	  r.	  o	  spółdzielniach	  socjalnych	  
	  
	  

Art.	  8.	  
1.	  Statutowa	  działalność	  spółdzielni	  socjalnej	  w	  części	  obejmującej	  
działalność	  w	  zakresie	  społecznej	  i	  zawodowej	  reintegracji	  oraz	  działalność,	  o	  
której	  mowa	  w	  art.	  2	  ust.	  3,	  nie	  jest	  działalnością	  gospodarczą	  w	  rozumieniu	  
przepisów	  ustawy	  z	  dnia	  2	  lipca	  2004	  r.	  o	  swobodzie	  działalności	  gospodarczej	  
i	  może	  być	  prowadzona	  jako	  statutowa	  działalność	  odpłatna	  lub	  działalność	  
nieodpłatna.	  
2.	  Do	  statutowej	  działalności	  odpłatnej	  stosuje	  się	  odpowiednio	  przepisy	  art.	  8	  
oraz	  art.	  9	  ust.	  1	  i	  2	  ustawy	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  
publicznego	  i	  o	  wolontariacie.	  

Działalność w sferze pożytku publicznego 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
Art.	  3.	  

1.	  Działalnością	  pożytku	  publicznego	  jest	  działalność	  społecznie	  użyteczna,	  
prowadzona	  przez	  organizacje	  pozarządowe	  w	  sferze	  zadań	  publicznych	  
określonych	  w	  ustawie.	  
2.	  Organizacjami	  pozarządowymi	  są:	  (…)	  
3.	  Działalność	  pożytku	  publicznego	  może	  być	  prowadzona	  także	  przez:	  (…)	  	  

	  3)	  spółdzielnie	  socjalne;	  (…)	  
3a.	  Przepisów	  art.	  19b–41i	  nie	  stosuje	  się	  do	  spółdzielni	  socjalnych.	  	  
	  

Art.	  5	  
1.	  Organy	  administracji	  publicznej	  prowadzą	  działalność	  w	  sferze	  zadań	  publicznych,	  
o	  której	  mowa	  w	  art.	  4,	  we	  współpracy	  z	  organizacjami	  pozarządowymi	  oraz	  
podmiotami	  wymienionymi	  w	  art.	  3	  ust.	  3,	  prowadzącymi,	  odpowiednio	  do	  
terytorialnego	  zakresu	  działania	  organów	  administracji	  publicznej,	  działalność	  
pożytku	  publicznego	  w	  zakresie	  odpowiadającym	  zadaniom	  tych	  organów.	  	  
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Działalność w sferze pożytku publicznego 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

	  
Współpraca	  odbywa	  się	  w	  szczególności	  w	  formach:	  
1)	  zlecania	  organizacjom	  pozarządowym	  oraz	  podmiotom	  wymienionym	  w	  art.	  
3	  ust.	  3	  realizacji	  zadań	  publicznych	  na	  zasadach	  określonych	  w	  ustawie;	  
2)	  wzajemnego	  informowania	  się	  o	  planowanych	  kierunkach	  działalności;	  
3)	  konsultowania	  z	  organizacjami	  pozarządowymi	  oraz	  podmiotami	  
wymienionymi	  w	  art.	  3	  ust.	  3	  projektów	  aktów	  normatywnych	  w	  dziedzinach	  
dotyczących	  działalności	  statutowej	  tych	  organizacji;	  
4)	  konsultowania	  projektów	  aktów	  normatywnych	  dotyczących	  sfery	  zadań	  
publicznych,	  o	  której	  mowa	  w	  art.	  4,	  z	  radami	  działalności	  pożytku	  publicznego,	  w	  
przypadku	  ich	  utworzenia	  przez	  właściwe	  jednostki	  samorządu	  terytorialnego;	  
5)	  tworzenia	  wspólnych	  zespołów	  o	  charakterze	  doradczym	  i	  inicjatywnym,	  
złożonych	  z	  przedstawicieli	  organizacji	  pozarządowych,	  podmiotów	  wymienionych	  
w	  art.	  3	  ust.	  3	  oraz	  przedstawicieli	  właściwych	  organów	  administracji	  publicznej;	  
6)	  (…)	  
7)	  umów	  partnerstwa	  określonych	  w	  ustawie	  z	  dnia	  6	  grudnia	  2006	  r.	  o	  zasadach	  
prowadzenia	  polityki	  rozwoju	  (Dz.	  U.	  z	  2009	  r.	  Nr	  84,	  poz.	  712	  i	  Nr	  157,	  poz.	  1241).	  	  

Działalność w sferze pożytku publicznego 

Postanowienia	  określające	  szczegółowo	  obszary	  działalności	  
statutowej,	  o	  których	  mowa	  w	  art.	  4	  ust.	  1	  ww.	  ustawy	  powinny	  
zostać	  określone	  w	  statucie	  spółdzielni.	  	  
Szczegółowe	  określenie	  zakresu	  prowadzonej	  działalności	  
nieodpłatnej	  lub	  odpłatnej	  pożytku	  publicznego	  –	  zgodnie	  z	  art.	  10	  
ust.	  3	  ustawy	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  –	  możliwe	  jest	  
również,	  poprzez	  uchwałę	  organów	  statutowych	  spółdzielni,	  o	  ile	  
statut	  zawiera	  zapisy	  o	  prowadzeniu	  działalności	  pożytku	  
publicznego,	  zgodnie	  z	  przepisami	  ustawy	  o	  działalności	  pożytku	  
publicznego	  i	  o	  wolontariacie.	  
	  

Komentarz	  do	  ustawy	  o	  spółdzielniach	  socjalnych	  ,	  2012	  
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Działalność w sferze pożytku publicznego – nowelizacja czerwiec 2015 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 
Art.	  8.	  1.	  Działalnością	  odpłatną	  pożytku	  publicznego	  jest:	  
1) 	  działalność	  prowadzona	  przez	  organizacje	  pozarządowe	  i	  
podmioty	  wymienione	  w	  art.	  3	  ust.	  3,	  w	  sferze	  zadań	  publicznych,	  o	  
której	  mowa	  w	  art.	  4,	  za	  które	  pobierają	  one	  wynagrodzenie;	  
[2)	  sprzedaż	  towarów	  lub	  usług	  wytworzonych	  lub	  świadczonych	  przez	  osoby	  
bezpośrednio	  korzystające	  z	  działalności	  pożytku	  publicznego,	  w	  szczególności	  w	  zakresie	  
rehabilitacji	  oraz	  przystosowania	  do	  pracy	  zawodowej	  osób	  niepełnosprawnych	  oraz	  
reintegracji	  zawodowej	  i	  społecznej	  osób	  zagrożonych	  wykluczeniem	  społecznym]	  
2)	  sprzedaż	  wytworzonych	  towarów	  lub	  świadczenie	  usług	  w	  zakresie:	  	  
a)	  rehabilitacji	  społecznej	  i	  zawodowej	  osób	  niepełnosprawnych	  na	  zasadach	  
określonych	  w	  ustawie	  z	  dnia	  27	  sierpnia	  1997	  r.	  o	  rehabilitacji	  zawodowej	  i	  
społecznej	  oraz	  zatrudnianiu	  osób	  niepełnosprawnych,	  lub	  	  
b)	  integracji	  i	  reintegracji	  zawodowej	  i	  społecznej	  osób	  zagrożonych	  
wykluczeniem	  społecznym,	  o	  których	  mowa	  w	  ustawie	  z	  dnia	  13	  czerwca	  2003	  
r.	  o	  zatrudnieniu	  socjalnym,	  	  oraz	  ustawie	  z	  dnia	  27	  kwietnia	  2006	  r.	  o	  
spółdzielniach	  socjalnych	  
2.	  Przychód	  z	  działalności	  odpłatnej	  pożytku	  publicznego	  służy	  wyłącznie	  
prowadzeniu	  działalności	  pożytku	  publicznego.	  

Działalność w sferze pożytku publicznego 

Ustawa	  z	  dnia	  27	  sierpnia	  2009	  r.	  o	  finansach	  publicznych	  
	  

Art.	  221.	  	  
1.	  Podmioty	  niezaliczane	  do	  sektora	  finansów	  publicznych	  i	  niedziałające	  
w	  celu	  osiągnięcia	  zysku	  mogą	  otrzymywać	  z	  budżetu	  jednostki	  
samorządu	  terytorialnego	  dotacje	  celowe	  na	  cele	  publiczne,	  związane	  z	  
realizacją	  zadań	  tej	  jednostki,	  a	  także	  na	  dofinansowanie	  inwestycji	  
związanych	  z	  realizacją	  tych	  zadań.	  	  
2.	  Zlecenie	  zadania	  i	  udzielenie	  dotacji	  następuje	  zgodnie	  z	  przepisami	  
ustawy	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  
wolontariacie,	  a	  jeżeli	  dotyczy	  ono	  innych	  zadań	  niż	  określone	  w	  tej	  
ustawie	  –	  na	  podstawie	  umowy	  jednostki	  samorządu	  terytorialnego	  z	  
podmiotem,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  1.	  (…)	  	  
4.	  Tryb	  postępowania	  o	  udzielenie	  dotacji	  na	  inne	  zadania	  niż	  określone	  
w	  ustawie,	  o	  której	  mowa	  w	  ust.	  2,	  sposób	  jej	  rozliczania	  oraz	  sposób	  
kontroli	  wykonywania	  zleconego	  zadania	  określa,	  w	  drodze	  uchwały,	  
organ	  stanowiący	  jednostki	  samorządu	  terytorialnego,	  mając	  na	  uwadze	  
zapewnienie	  jawności	  postępowania	  o	  udzielenie	  dotacji	  i	  jej	  rozliczenia.	  
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Działalność w sferze pożytku publicznego 

Usługi	  społeczne	  użyteczności	  publicznej	   Działania	  pożytku	  publicznego	  
promocja	  i	  ochrona	  	  zdrowia	   ochrona	  i	  promocja	  zdrowia	  
pomoc	  społeczna	   •  pomoc	   społeczna,	   w	   tym	   pomocy	   rodzinom	   i	   osobom	   w	   trudnej	  

sytuacji	  życiowej	  oraz	  wyrównywania	  szans	  tych	  rodzin	  i	  osób;	  
•  działalność	  na	  rzecz	  integracji	   i	  reintegracji	  zawodowej	  i	  społecznej	  

osób	  zagrożonych	  wykluczeniem	  społecznym;	  
•  działalność	  na	  rzecz	  osób	  w	  wieku	  emerytalnym;	  
•  działalność	  na	  rzecz	  kombatantów	  i	  osób	  represjonowanych;	  

gminne	  budownictwo	  mieszkaniowe	   brak	  bezpośredniego	  odniesienia	  
edukacja	  publiczna	   nauka,	  szkolnictwo	  wyższe,	  edukacja,	  oświata	  i	  wychowanie	  
kultura,	  w	  tym	  biblioteki	  gminne	  i	  inne	  
instytucje	  kultury	  oraz	  ochrona	  zabytków	  i	  
opieka	  nad	  zabytkami	  

•  kultura,	  sztuka,	  ochrona	  dóbr	  kultury	  i	  dziedzictwa	  narodowego;	  	  
•  podtrzymywanie	   i	   upowszechnianie	   tradycji	   narodowej,	  

pielęgnowanie	   polskości	   oraz	   rozwój	   świadomości	   narodowej,	  
obywatelskiej	  i	  kulturowej;	  

kultura	  fizyczna	  i	  turystyka,	  	   •  wspieranie	  i	  upowszechnianie	  kultury	  fizycznej;	  
•  wypoczynek	  dzieci	  i	  młodzieży;	  
•  turystyka	  i	  krajoznawstwo;	  

polityka	  prorodzinna	   •  wspieranie	  rodziny	  i	  systemu	  pieczy	  zastępczej;	  
•  działalność	   na	   rzecz	   rodziny,	   macierzyństwa,	   rodzicielstwa,	  

upowszechniania	  i	  ochrony	  praw	  dziecka;	  
•  przeciwdziałanie	  uzależnieniom	  i	  patologiom	  społecznym;	  

wspieranie	  osób	  niepełnosprawnych	   działalność	  na	  rzecz	  osób	  niepełnosprawnych	  
przeciwdziałanie	  bezrobociu	  oraz	  aktywizacja	  
lokalnego	  rynku	  pracy	  

promocja	  zatrudnienia	   i	  aktywizacji	   zawodowej	  osób	  pozostających	  bez	  
pracy	  i	  zagrożonych	  zwolnieniem	  z	  pracy	  

 
 

Działalność w sferze pożytku publicznego 
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Działalność w sferze pożytku publicznego - nowelizacja czerwiec 2015 
Art.	  11.	  1.	  Organy	  administracji	  publicznej:	  
1)	  wspierają	  w	  sferze,	  o	  której	  mowa	  w	  art.	  4,	  realizację	  zadań	  publicznych	  przez	  

organizacje	  pozarządowe	  oraz	  podmioty	  wymienione	  w	  art.	  3	  ust.	  3,	  prowadzące	  działalność	  
statutową	  w	  danej	  dziedzinie;	  

2)	  powierzają	  w	  sferze	  zadań	  publicznych,	  o	  której	  mowa	  w	  art.	  4,	  realizację	  zadań	  
publicznych	  organizacjom	  pozarządowym	  oraz	  podmiotom	  wymienionym	  w	  art.	  3	  ust.	  3,	  
prowadzącym	  działalność	  statutową	  w	  danej	  dziedzinie.	  

2.	  Wspieranie	  oraz	  powierzanie,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  1,	  odbywa	  się	  po	  przeprowadzeniu	  
otwartego	  konkursu	  ofert,	  chyba	  że	  przepisy	  odrębne	  przewidują	  inny	  tryb	  zlecania.	  

2a.	  Obsługa	  konkursu,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  2,	  może	  być	  zlecona	  organizacjom	  
pozarządowym	  lub	  podmiotom	  wymienionym	  w	  art.	  3	  ust.	  3.	  (…)	  

3.	  W	  otwartym	  konkursie	  ofert,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  2,	  uczestniczą	  organizacje	  
pozarządowe	  oraz	  podmioty	  wymienione	  w	  art.	  3	  ust.	  3.	  

4.	  Wybór	  zlecenia	  realizacji	  zadań	  publicznych	  w	  trybie,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  2,	  lub	  w	  
innym	  trybie	  określonym	  w	  odrębnych	  przepisach,	  następuje	  w	  sposób	  zapewniający	  wysoką	  
jakość	  wykonania	  danego	  zadania.	  

5.	  Wspieranie	  oraz	  powierzanie	  zadań,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  1,	  może	  nastąpić	  na	  zasadach	  
i	  w	  trybie	  przepisów	  o	  partnerstwie	  publiczno-‐prywatnym	  albo	  na	  podstawie	  umów	  
międzynarodowych,	  jeżeli	  na	  realizację	  określonego	  zadania	  publicznego	  będą	  przekazywane	  
niepodlegające	  zwrotowi	  środki	  ze	  źródeł	  zagranicznych.	  	  

„6.	  W	  przypadku	  unieważnienia	  otwartego	  konkursu	  ofert,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  2,	  
organ	  może	  ponownie	  ogłosić	  otwarty	  konkurs	  ofert	  lub	  zastosować	  tryb	  wynikający	  z	  innych	  
przepisów,	  w	  tym	  przepisów	  ustawy	  z	  dnia	  29	  stycznia	  2004	  r.	  ˗	  Prawo	  zamówień	  
publicznych”	  

	  

III.	  	  
Działalność	  spółdzielni	  socjalnych	  	  

a	  zamówienia	  publiczne	  
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Zamówienia publiczne 
Pożytek	  publiczny	  -‐	  w	  ramach	  działalności	  statutowej	   Prawo	  zamówień	  publicznych	  -‐	  w	  ramach	  działalności	  gospodarczej	  

Partnerstwo	  -‐	  wspólna	  realizacja	  bez	  
dodatkowych	  warunków/	  wybór	  partnerów,	  a	  
nie	  otwarty	  konkurs	  ofert	  na	  zadanie	  

Wykonawcy	  mogą	  wspólnie	  ubiegać	  się	  o	  udzielenie	  
zamówienia	  (art.	  23	  PZP)	  –	  promowanie	  wspólnego	  działania/	  
konsorcjum	  

Zlecenie	  zadania/dofinansowanie	  -‐	  konkurs	  -‐	  
co	  oznacza,	  że	  np.	  organizacja	  tworzy	  własną	  
świetlicę,	  zaś	  samorząd	  wspiera	  ją	  dotacją	  
(dofinansowuje	  jej	  działania)	  

Klauzule	  społeczne/	  określenie	  w	  opisie	  przedmiotu	  
zamówienia	  (w	  ramach	  SIWZ)	  wymagań	  związanych	  z	  
realizacją	  zamówienia,	  dotyczących	  zatrudnienia	  osób:	  
bezrobotnych	  lub	  młodocianych	  w	  celu	  przygotowania	  
zawodowego,	  niepełnosprawnych,	  oraz	  tych	  o	  których	  mowa	  
w	  ustawie	  o	  zatrudnieniu	  socjalnym	  (art.	  29	  PZP) 
Zamówienia	  zastrzeżone	  dla	  firm	  zatrudniających	  co	  najmniej	  
50%	  osób	  niepełnosprawnych	  (art.	  22	  PZP)	  

Zlecenie	  zadania/powierzenie	  -‐	  konkurs	  na	  np.	  
powierzenie	  spółdzielni	  socjalnej	  prowadzenia	  
gminnej	  świetlicy	  dla	  dzieci	  wraz	  z	  jej	  pełnym	  
finansowaniem	  

Zamówienie	  „in	  house”	  –	  jako	  rozwiązanie	  wyjątkowe	  możliwe	  
do	  zastosowania	  po	  spełnieniu	  ściśle	  określonych	  warunków	  -‐	  
możliwość	  powierzenia	  spółdzielniom	  socjalnym	  zadań	  z	  
zakresu	  gospodarki	  komunalnej	  zgodnie	  z	  przepisami	  ustawy	  
o	  gospodarce	  komunalnej	  stosowania	  procedur	  udzielania	  
zamówień	  publicznych	  określonych	  w	  ustawie	  PZP	  

Zlecenie	   bezkonkursowe,	   tzw.	   małe	   zlecenie,	  
do	   10	   tys.	   zł	   (zadanie	   publiczne	   ma	   być	  
realizowane	  w	  okresie	  nie	  dłuższym	  niż	  90	  dni)	  

Łagodniejszy	  reżim	  dla	  zamówień	  na	  usługi	  niepriorytetowe	  
zgodnie	  z	  przepisami	  art.	  5	  PZP	  i	  	  i	  rozporządzeniem	  Prezesa	  
Rady	  Ministrów	  z	  28	  stycznia	  2010	  r.	  w	  sprawie	  wykazu	  usług	  
o	  charakterze	  priorytetowym	  i	  nie	  priorytetowym,	  oraz	  tryb	  
art.	  5a	  (dla	  zakupów	  tych	  usług	  poniżej	  207	  tys.	  euro)	  
Zakupy	  poniżej	  progów	  stosowania	  ustawy	  PZP	  	  -‐	  30	  tys.	  Euro	  
(nie	  podlegające	  PZP	  lecz	  nadal	  wymagające	  uwzględnienia	  
zasad	  traktatowych	  przy	  ich	  nabywaniu).	  

Nowe możliwości PZP 

DYREKTYWA	  PARLAMENTU	  EUROPEJSKIEGO	  I	  RADY	  2014/24/UE	  	  
z	  dnia	  26	  lutego	  2014	  r.	  	  w	  sprawie	  zamówień	  publicznych,	  uchylająca	  dyrektywę	  2004/18/WE	  

Preambuła  
(6) (…) Należy także przypomnieć, że państwa członkowskie mogą 
organizować świadczenie obowiązkowych usług społecznych lub innych usług, 
takich jak usługi pocztowe, jako usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym lub jako usług o charakterze niegospodarczym 
świadczonych w interesie ogólnym lub też jako połączenie obu tych 
rodzajów. Należy doprecyzować, że usługi o charakterze niegospodarczym 
świadczone w interesie ogólnym nie powinny być objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy. 
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Nowe możliwości PZP 
Sprawa	  usług	  o	  charakterze	  niegospodarczym	  

	  DYREKTYWA	  2006/123/WE	  PARLAMENTU	  
EUROPEJSKIEGO	  I	  RADY	  	  

z	  dnia	  12	  grudnia	  2006	  r.	  dotycząca	  usług	  na	  rynku	  
wewnętrznym	  

	  
Artykuł	  1	  

	  2.	  Niniejsza	  dyrektywa	  nie	  dotyczy	  liberalizacji	  usług	  
świadczonych	  w	  ogólnym	  interesie	  gospodarczym	  
zarezerwowanych	  dla	  podmiotów	  publicznych	  lub	  
prywatnych,	  ani	  prywatyzacji	  podmiotów	  publicznych	  
świadczących	  usługi.	  

Artykuł	  2	  
	  1.	  Niniejsza	  dyrektywa	  ma	  zastosowanie	  do	  usług	  
świadczonych	  przez	  usługodawców	  prowadzących	  
przedsiębiorstwo	  w	  państwie	  członkowskim.	  
	  2.	  Niniejsza	  dyrektywa	  nie	  ma	  zastosowania	  do	  
następujących	  
	  rodzajów	  działalności:	  
	  usług	  o	  charakterze	  nieekonomicznym	  
świadczonych	  w	  interesie	  ogólnym;	  (…)	  
	  j)	  usług	  społecznych	  świadczonych	  przez	  
usługodawców	  upoważnionych	  do	  tego	  przez	  
państwo	  lub	  organizacje	  charytatywne	  uznane	  za	  
takie	  przez	  państwo,	  związane	  z	  budownictwem	  
socjalnym,	  opieką	  nad	  dziećmi	  oraz	  pomocą	  
rodzinom	  i	  osobom	  będącym	  stale	  lub	  tymczasowo	  w	  
potrzebie;	  

USTAWA	  
z	  dnia	  4	  marca	  2010	  r.	  

o	  świadczeniu	  usług	  na	  terytorium	  
Rzeczypospolitej	  Polskiej	  	  

	  
Art.	  3.	  	  

1. Przepisów	  ustawy	  nie	  stosuje	  się	  do	  
świadczenia	  usług,	  o	  których	  mowa	  w:	  
21)	  ustawie	  z	  dnia	  24	  kwietnia	  2003	  r.	  o	  
działalności	  pożytku	  publicznego	  i	  o	  
wolontariacie	  (Dz.	  U.	  Nr	  96,	  poz.	  873,	  z	  późn.	  
zm.),	  z	  wyłączeniem	  świadczenia	  usług	  w	  ramach	  
wykonywanej	  działalności	  gospodarczej,	  o	  której	  
mowa	  w	  art.	  9	  ust.	  1,	  przez	  organizacje	  
pozarządowe	  oraz	  podmioty	  wymienione	  w	  art.	  
3	  ust.	  3;	  
23)	  ustawie	  z	  dnia	  12	  marca	  2004	  r.	  o	  pomocy	  
społecznej	  (Dz.	  U.	  z	  2009	  r.	  Nr	  175,	  poz.	  1362),	  z	  
wyłączeniem	  świadczenia	  usług	  w	  ramach	  
wykonywanej	  działalności	  gospodarczej,	  o	  której	  
mowa	  w	  art.	  67,	  oraz	  usług	  świadczonych	  
osobom	  potrzebującym	  przez	  wyłonione	  przez	  
jednostki	  samorządu	  terytorialnego,	  w	  drodze	  
zamówień	  publicznych,	  podmioty	  niepubliczne;	  

Nowe możliwości UZP 

DYREKTYWA	  PARLAMENTU	  EUROPEJSKIEGO	  I	  RADY	  2014/24/UE	  	  
z	  dnia	  26	  lutego	  2014	  r.	  	  w	  sprawie	  zamówień	  publicznych,	  uchylająca	  dyrektywę	  2004/18/WE	  

Preambuła	  	  
(114)	  Niektóre	  kategorie	  usług,	  a	  mianowicie	  tzw.	  usługi	  na	  rzecz	  osób,	  takie	  jak	  niektóre	  usługi	  społeczne,	  
zdrowotne	  i	  edukacyjne,	  ze	  względu	  na	  swój	  charakter	  nadal	  mają	  ograniczony	  wymiar	  transgraniczny.	  Usługi	  te	  
świadczone	  są	  w	  określonym	  kontekście,	  mocno	  zróżnicowanym	  w	  zależności	  od	  państwa	  członkowskiego	  z	  
uwagi	  na	  różne	  tradycje	  kulturowe.	  	  
Należy	  zatem	  ustanowić	  szczególny	  system	  udzielania	  zamówień	  publicznych	  na	  takie	  usługi,	  o	  wyższym	  progu	  
niż	  próg	  mający	  zastosowanie	  do	  innych	  usług.	  	  
Usługi	  na	  rzecz	  osób	  o	  wartości	  poniżej	  tego	  progu	  nie	  są	  zwykle	  przedmiotem	  zainteresowania	  usługodawców	  z	  
innych	  państw	  członkowskich,	  chyba	  że	  istnieją	  konkretne	  przesłanki	  wskazujące	  inaczej,	  takie	  jak	  unijne	  
finansowanie	  projektów	  transgranicznych.	  Zamówienia	  na	  usługi	  na	  rzecz	  osób	  powyżej	  tego	  progu	  powinny	  
podlegać	  zasadzie	  przejrzystości	  w	  całej	  Unii.	  Ze	  względu	  na	  znaczenie	  kontekstu	  kulturowego	  oraz	  wrażliwy	  
charakter	  tych	  usług,	  państwa	  członkowskie	  powinny	  dysponować	  szeroką	  swobodą	  w	  zakresie	  organizacji	  
wyboru	  usługodawców	  w	  sposób	  uznany	  przez	  siebie	  za	  najbardziej	  odpowiedni.	  	  
Przepisy niniejszej dyrektywy uwzględniają ten nakaz, nakładając jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i równego traktowania oraz gwarantując, że instytucje zamawiające 
są w stanie zastosować określone kryteria jakości przy wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich ramach jakości dla usług społecznych, opublikowanych przez 
Komitet Ochrony Socjalnej (…) 
Państwa członkowskie i organy publiczne zachowują swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług społecznych w sposób niewymagający zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, na przykład poprzez zwykłe finansowanie takich usług lub 
poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję zamawiającą, bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile 
system taki gwarantuje wystarczające upublicznienie i jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.	  
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Art.	  4.	  Przepisów	  ustawy	  nie	  stosuje	  się	  do	  zamówień	  publicznych	  lub	  konkursów,	  
których	  szacunkowa	  wartość	  nie	  przekracza	  kwoty	  127.000	  zł,	  a	  w	  przypadku	  
zamówień	  sektorowych	  lub	  zamówień	  w	  dziedzinach	  obronności	  i	  
bezpieczeństwa,	  jest	  mniejsza	  niż	  progi	  unijne.	  	  

	  
	  
Art.	  7.	  1.	  Przepisów	  ustawy	  nie	  stosuje	  się	  do:	  
1)	  zamówień	  publicznych	  udzielanych	  przez	  zamawiającego,	  o	  którym	  mowa	  w	  

	  art.	  2	  ust.	  1	  pkt	  1-‐4,	  osobie	  prawnej,	  jeżeli	  spełnione	  są	  łącznie	  
następujące	  warunki:	  
a)  zamawiający	  sprawuje	  nad	  tą	  osobą	  prawną	  kontrolę,	  odpowiadającą	  

kontroli	  sprawowanej	  nad	  własnymi	  jednostkami	  polegającą	  na	  
decydującym	  wpływie	  na	  cele	  strategiczne	  oraz	  istotne	  decyzje	  	  
dotyczące	  zarządzania	  sprawami	  tej	  osoby	  prawnej;	  warunek	  ten	  jest	  
również	  spełniony,	  gdy	  kontrolę	  taką	  sprawuje	  inna	  osoba	  prawna	  
kontrolowana	  przez	  zamawiającego	  w	  taki	  sam	  sposób,	  

b)  ponad	  80	  %	  działalności	  kontrolowanej	  osoby	  prawnej	  dotyczy	  
wykonywania	  zadań	  powierzonych	  jej	  przez	  zamawiającego	  
sprawującego	  kontrolę	  lub	  przez	  inną	  osobę	  prawną,	  nad	  którą	  ten	  
zamawiający	  sprawuje	  kontrolę,	  o	  której	  mowa	  w	  lit.	  a,	  	  

c)  w	  kontrolowanej	  osobie	  prawnej	  nie	  ma	  bezpośredniego	  udziału	  
kapitału	  prywatnego;	  	  

	  

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych – kwiecień 2015 

	  	  
	  
	  Art.	  87.	  Zamawiający	  może	  zastrzec	  w	  ogłoszeniu	  stanowiącym	  
zaproszenie	  do	  ubiegania	  się	  o	  zamówienie,	  że	  o	  udzielenie	  
zamówienia	  publicznego	  mogą	  ubiegać	  się	  wyłącznie	  zakłady	  pracy	  
chronionej	  lub	  wykonawcy,	  których	  głównym	  celem	  jest	  
społeczna	  i	  zawodowa	  integracja	  osób	  niepełnosprawnych	  w	  
rozumieniu	  przepisów	  o	  rehabilitacji	  zawodowej	  i	  społecznej	  oraz	  
zatrudnianiu	  osób	  niepełnosprawnych	  lub	  właściwych	  przepisów	  
państw	  członkowskich	  Unii	  Europejskiej	  lub	  Europejskiego	  Obszaru	  
Gospodarczego,	  lub	  osób	  defaworyzowanych	  albo	  zastrzec	  
możliwość	  realizacji	  takich	  zamówień	  w	  ramach	  programów	  
zatrudnienia	  chronionego,	  pod	  warunkiem	  że	  co	  najmniej	  30%	  
osób	  zatrudnionych	  przez	  te	  zakłady,	  tych	  wykonawców	  lub	  w	  
ramach	  tych	  programów	  stanowić	  będą	  pracownicy	  
niepełnosprawni	  lub	  defaworyzowani.	  	  
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Art.	  177.	  1.	  Zamawiający	  może	  zastrzec	  w	  ogłoszeniu	  stanowiącym	  zaproszenie	  do	  
ubiegania	  się	  o	  zamówienie,	  że	  o	  udzielenie	  zamówienia	  publicznego	  na	  usługi	  
zdrowotne,	  społeczne	  oraz	  kulturalne	  objęte	  następującymi	  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	  wykonawcy,	  którzy	  spełniają	  łącznie	  następujące	  warunki:	  
1)  ich	  celem	  jest	  realizacja	  misji	  w	  zakresie	  służby	  publicznej	  związanej	  ze	  

świadczeniem	  tych	  usług;	  
2)  ich	  zyski	  są	  ponownie	  inwestowane	  z	  myślą	  o	  osiągnięciu	  celu,	  o	  który	  mowa	  

w	  pkt	  1;	  
3)  ich	  struktura	  zarządzająca	  lub	  struktura	  własnościowa	  opiera	  się	  na	  

akcjonariacie	  pracowniczym	  lub	  zasadach	  partycypacji;	  
4)  w	  ciągu	  ostatnich	  3	  lat	  nie	  udzielono	  im	  zamówienia	  publicznego	  na	  

podstawie	  tego	  przepisu	  przez	  tego	  samego	  zamawiającego.	  
2.	  W	  przypadkach,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  1,	  umowa	  w	  sprawie	  zamówienia	  

publicznego	  nie	  może	  zostać	  zawarta	  na	  okres	  dłuższy	  niż	  3	  lata.	  
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	  Art.	  209.	  1.	  Zamawiający	  może	  określić	  szczególne	  warunki	  związane	  z	  realizacją	  
zamówienia	  publicznego	  ,	  pod	  warunkiem,	  że	  są	  one	  związane	  z	  przedmiotem	  
zamówienia	  publicznego	  i	  zostały	  wskazane	  w	  ogłoszeniu	  o	  zamówieniu	  lub	  w	  	  
innych	  dokumentach	  zamówienia.	  	  

2.	  Warunki,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  1,	  mogą	  obejmować	  aspekty	  gospodarcze,	  
środowiskowe,	  społeczne,	  związane	  z	  zatrudnieniem	  lub	  innowacyjnością,	  w	  
szczególności	  dotyczyć:	  
1)	  zatrudnienia	  osób:	  
a) bezrobotnych	  lub	  młodocianych	  w	  celu	  przygotowania	  zawodowego,	  o	  których	  
mowa	  w	  przepisach	  o	  promocji	  zatrudnienia	  i	  instytucjach	  rynku	  pracy,	  
b) niepełnosprawnych,	  o	  których	  mowa	  w	  przepisach	  o	  rehabilitacji	  zawodowej	  i	  
społecznej	  oraz	  zatrudnianiu	  osób	  niepełnosprawnych,	  
c) innych	  niż	  określone	  w	  lit.	  a	  lub	  b,	  o	  których	  mowa	  w	  przepisach	  o	  zatrudnieniu	  
socjalnym	  

-‐	  lub	  we	  właściwych	  przepisach	  państw	  członkowskich	  Unii	  Europejskiej	  lub	  
Europejskiego	  Obszaru	  Gospodarczego;	  
2)	  zatrudnienia	  na	  podstawie	  umowy	  o	  pracę	  przez	  wykonawcę	  lub	  
podwykonawcę	  osób	  wykonujących	  czynności	  w	  trakcie	  realizacji	  zamówienia	  
publicznego	  na	  roboty	  budowlane	  lub	  zamówienia	  publicznego	  na	  usługi,	  jeżeli	  
jest	  to	  uzasadnione	  przedmiotem	  lub	  charakterem	  tych	  czynności.	  
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	  „Art. 15a 
1. Jednostka sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie 
podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm.), 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.  
2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we 
wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w 
odpowiednich dokumentach  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

	  

IV.	  	  
Działalność	  spółdzielni	  socjalnych	  	  

a	  partnerska	  współpraca	  z	  
samorządem	  
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Rekomendacje	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej	  
-‐	  standardy	  współpracy	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  ze	  spółdzielniami	  socjalnymi	  w	  zakresie	  realizacji	  
usług	  społecznych	  użyteczności	  publicznej	  	  (w	  interesie	  ogólnym)	  

 
 
 

Rekomendacje	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej	  
-‐	  standardy	  współpracy	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  ze	  spółdzielniami	  socjalnymi	  w	  zakresie	  realizacji	  
usług	  społecznych	  użyteczności	  publicznej	  	  (w	  interesie	  ogólnym)	  

Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018 
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Rekomendacje	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej	  
-‐	  standardy	  współpracy	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  ze	  spółdzielniami	  socjalnymi	  w	  zakresie	  realizacji	  
usług	  społecznych	  użyteczności	  publicznej	  	  (w	  interesie	  ogólnym)	  

Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018 
Działanie Przedsięwzięcia Wskaźnik	  produktu Realizator 

I.1.	  Opieka	  nad	  dziećmi	  do	  lat	  5 Stworzenie	  nowych	  miejsc	  i	  punktów	  żłobkowych Objęcie	  opieką	  żłobkową	  co	  
najmniej	  160	  dzieci 

Organizacje	  obywatelskie 

Zapewnienie	  potrzeb	  dzieci	  niepełnosprawnych	  w	  
zakresie	  edukacji	  przedszkolnej 

Objęcie	  wszystkich	  dzieci	  
wymagających	  dodatkowego	  
wsparcia	  usługami	  asystenckimi 

Organizacje	  obywatelskie 

I.2.	  Rozwój	  systemu	  wsparcia	  rodzin	   Zwiększenie	  liczby	  asystentów	  rodzinnych 	   OPS 
Zapewnienie	  stałego	  wsparcia	  w	  zakresie	  
poradnictwa	  prawa	  rodzinnego 

Mobilny	  ośrodek	  wsparcia	  w	  
powiecie 

Organizacje	  obywatelskie 

Zapewnienie	  stałego	  wsparcia	  psychologicznego	  
dla	  rodzin	  oraz	  centrum	  profilaktyki	  uzależnień	   

Mobilny	  ośrodek	  wsparcia	  w	  
powiecie 

Organizacje	  obywatelskie 

I.3.	  Piecza	  zastępcza	  –	  poradnictwo,	  
usamodzielnienie 

Zwiększenie	  liczby	  niezawodowych	  rodzin	  
zastępczych 

Z	  26	  do	  31 PCPR 

Stworzenie	  zawodowej	  rodzinny	  zastępczej z	  6	  na	  10	   PCPR 
Rozwój	  procesu	  usamodzielniania	  wychowanków	  
placówek	  i	  rodzin	  zastępczych	  z	  mieszkaniami	  
chronionymi 

4	  mieszkania	  chronione	  dla	  
wychowanków 

PCPR 

I.4.	  Nowe	  usługi	  na	  rzecz	  osób	  z	  
niepełnosprawnością 

Zapewnienie	  dostępu	  do	  usług	  asystentów	  osób	  z	  
niepełnosprawnością 

5	  asystentów	  osób	  
niepełnosprawnych 

PCPR/organizacje	  obywatelskie 

Zapewnienie	  usług	  tyflopedagogicznych	  w	  
systemie	  edukacji 

1	  pracownik Organizacje	  obywatelskie 

Rozbudowa	  form	  rehabilitacji	  społecznej	   Stworzenie	  centrum	  dziennego Organizacje	  obywatelskie/PCPR 

I.5.	  Osoby	  starsze	   Rozwój	  środowiskowych	  usług	  opiekuńczych 10	  etatów	  opiekuńczych OPS 
Budowa	  form	  dziennego	  wsparcia 6	  klubów	  seniora	  i	  rozwój	  2	  

dziennych	  	  domów	  pomocy 
OPS	  organizacje	  obywatelskie 

Rozwój	  aktywności	  społecznej	  seniorów	  i	  
weteranów 

Zwiększenie	  oddziaływań	  
rehabilitacji	  społecznej	  i	  
edukacyjnej 

Organizacje	  obywatelskie,	  OPS 

 
 
 

Rekomendacje	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej	  
-‐	  standardy	  współpracy	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  ze	  spółdzielniami	  socjalnymi	  w	  zakresie	  realizacji	  
usług	  społecznych	  użyteczności	  publicznej	  	  (w	  interesie	  ogólnym)	  

Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018 
Działanie	   Przedsięwzięcia	   Wskaźnik	  produktu	   Realizator	  

II.1.	  Partycypacja	  
uczestników	  

Włączenie	  mieszkańców	  do	  okresowych	  
ocen	  realizowanych	  usług	  społecznych	  

Coroczne	  spotkania	  z	  
mieszkańcami	  

Powiat/gminy/	  
organizacje	  obywatelskie	  

Wprowadzenie	  zasad	  informowania	  
obywateli	  o	  realizowanych	  usługach	  
społecznych	  

Rozwój	  strony	  internetowej	  /
zakładka	  usługi	  społeczne	  

Powiat/	  gminy/	  
Organizacje	  obywatelskie	  

II.2.	  Standardy	  
określane	  
lokalnie	  

Wypracowanie	  minimalnych	  standardów	  
dla	  wybranych	  usług	  społecznych	  

Wypracowany	  standard	   Powiat,	  gminy,	  organizacje	  
obywatelskie	  

Objęcie	  wspólnymi	  standardami	  usług	  
wszystkich	  gmin	  i	  powiatu	  

Przyjęcie	  standardu	  w	  
gminach	  

II.3.	  Kwalifikacje	  
–	  ponoszenie/
uzupełnianie	  

Objęcie	  wspólnymi	  szkoleniami	  osób	  
realizujących	  usługi	  społeczne	  w	  sektorze	  
publicznym	  i	  obywatelskim	  

100	  osób	  z	  sektora	  
publicznego	  i	  społecznego	  

Organizacje	  obywatelskie	  

II.4.	  Procedury	  
zlecania	  

Wypromowanie	  formy	  powierzania	  zdań	   Wprowadzenie	  powierzania	  
w	  przynajmniej	  2	  konkursach	  	  

Gminy,	  Powiat	  

Wprowadzenie	  trzyletnich	  form	  zlecania	  
zadań	  

Wprowadzenie	  zlecania	  
umów	  3-‐letnich	  w	  co	  
najmniej	  dwóch	  usługach	  

Gminy,	  Powiat	  

Koordynacja	  informacyjna	  o	  realizowanych	  
konkursach	  ofert	  

Rozwój	  strony	  internetowej	  /
zakładka	  usługi	  społeczne	  

Powiat	  
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Rekomendacje	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej	  
-‐	  standardy	  współpracy	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  ze	  spółdzielniami	  socjalnymi	  w	  zakresie	  realizacji	  
usług	  społecznych	  użyteczności	  publicznej	  	  (w	  interesie	  ogólnym)	  

Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018 
Działanie	   Przedsięwzięcia	   Wskaźnik	  produktu	   Realizator	  
III.1.	  Udział	  partnerów	  w	  
kreowaniu	  i	  
monitorowaniu	  
usług	  

Usprawnienie	  systemu	  wymiany	  informacji	  
dotyczącej	  świadczenia	  usług	  w	  	  

Rozbudowa	  strony	  
internetowej/SI	  SMS/
spotkania	  

Powiat	  

Systematyczne	  spotkania	  grupy	  sterujaco-‐
monitorującej	  złożonej	  z	  przedstawicieli	  
samorządu	  powiatowego,	  samorządów	  
lokalnych	  i	  organizacji	  obywatelskich	  
świadczących	  usługi	  

4	  spotkania	  rocznie	   Powiat	  i	  organizacje	  
obywatelskie	  

Stworzenie	  systemu	  monitoringu	  świadczonych	  
usług	  i	  coroczne	  przygotowywanie	  raportu	  z	  
efektów	  wdrażania	  systemu,	  który	  będzie	  
poddany	  konsultacjom	  publicznym	  

Coroczny	  raport	  
monitorujący	  

Powiat	  

Działanie	  III.2.	  Rozwój	  i	  
wsparcie	  istniejących	  
podmiotów	  społecznych	  i	  
powstawanie	  nowych	  
realizujących	  usługi	  

Wsparcie	  samoorganizacji	  sektora	  poprzez	  
stworzenie	  Forum	  Organizacji	  Obywatelskich	  
powiatu	  świebodzińskiego,	  oraz	  program	  
regranungowy	  (w	  ramach	  działaj	  Lokalnie,	  lub	  
samorządowych);	  	  

Projekt	  systemu	  wsparcia	   Organizacje	  
obywatelskie	  

Działania	  na	  rzecz	  promowania	  aktywności	  
społecznej	  mieszkańców	  powiatu,	  w	  tym	  
zakładania	  nowych	  organizacji	  i	  podmiotów	  
ekonomii	  społecznej	  

Stanowisko	  ds.	  współpracy	  
z	  NGO	  na	  pełen	  etat	  w	  
powiecie	  

Organizacje	  
obywatelskie	  

 
 
 

Rekomendacje	  Ministra	  Pracy	  i	  Polityki	  Społecznej	  
-‐	  standardy	  współpracy	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  ze	  spółdzielniami	  socjalnymi	  w	  zakresie	  realizacji	  
usług	  społecznych	  użyteczności	  publicznej	  	  (w	  interesie	  ogólnym)	  

Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018 
Działanie	   Przedsięwzięcia	   Wskaźnik	  produktu	   Realizator	  
Działanie	  III.3.	  Rozwój	  i	  
wsparcie	  istniejących	  
podmiotów	  społecznych	  i	  
powstawanie	  nowych	  
realizujących	  usługi	  

Działania	  na	  rzecz	  promowania	  aktywności	  
społecznej	  mieszkańców	  powiatu,	  w	  tym	  
zakładania	  nowych	  organizacji	  i	  podmiotów	  
ekonomii	  społecznej	  –	  konferencje	  edukacyjne,	  
Fundusz	  Inicjatyw	  Obywatelskich	  

3	  spotkania	  roczne	  w	  
sprawie	  FIO	  

Organizacje	  
obywatelskie,	  Powiat	  
gminy	  

Wspieranie	  organizacji	  obywatelskich	  w	  
podejmowaniu	  działań	  w	  sferze	  pożytku	  
publicznego	  w	  tym	  działalności	  odpłatnej	  
pożytku	  

Stała	  współpraca/punkt	  
lokalny	  OWES	  

Organizacje	  
obywatelskie	  

Poszerzany	  będzie	  zakres	  zlecania	  zadań	  
publicznych	  organizacjom	  obywatelskim	  i	  innym	  
podmiotom	  ekonomii	  społecznej	  	  

Stała	  współpraca/punkt	  
lokalny	  OWES	  

Organizacje	  
obywatelskie	  

III.4	  Kreowanie	  nowych	  
społecznych	  realizatorów	  
usług	  

Podjęcie	  ścisłej	  współpracy	  z	  Ośrodkiem	  
Wsparcia	  Ekonomii	  Społecznej	  na	  rzecz	  
tworzenia	  przedsiębiorstw	  społecznych	  
realizujących	  usługi	  społeczne	  w	  powiecie	  

Stała	  współpraca/punkt	  
lokalny	  OWES	  

Powiat,	  organizacje	  
obywatelskie	  

Wyszukiwanie	  i	  przygotowywanie	  	  liderów	  i	  
kadry	  mogącej	  realizować	  usługi	  społeczne	  w	  
powiecie	  w	  ramach	  ekonomii	  społecznej	  (szkoła	  
liderów);	  

20	  wyszkolonych	  liderów	   Organizacje	  
obywatelskie	  


