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Osoby prezentujące:

3

Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych 

od 9 lat propagujący stosowanie rozwiązań pozwalających uwzględniać 
aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych. Szkoli i doradza w 
zakresie społecznych zamówień publicznych samorządom terytorialnym, 
jednostkom administracji rządowej oraz podmiotom ekonomii społecznej. 
Autor kilkunastu publikacji poświęconej społecznym zamówieniom 
publicznym, m.in. „Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień 
publicznych”, „ABC Klauzul społecznych, „Klauzule społeczne i inne 
możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach 
publicznych Podręcznik adresowany do wykonawców i zamawiających, w 
szczególności do samorządów terytorialnych”.



Plan prezentacji:

1. Wprowadzenie: aspekty społeczne w zamówieniach 

publicznych 

2. Przegląd najważniejszych rozwiązań pozwalających 

uwzględniać aspekty społeczne w nowym Prawie 

zamówień publicznych

3. Dyskusja
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CZĘŚĆ 1

Wprowadzenie:

aspekty społeczne 

w zamówieniach publicznych 
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Wprowadzenie

● Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w ramach którego 
zamawiający uwzględniają aspekty społeczne udzielając zamówień 
publicznych. 

● Zamawiający wykorzystują w tym celu rozwiązania, które umożliwiają 
osiąganie określonych korzyści społecznych, przewidziane w prawie 
unijnym i krajowym. Potocznie określane są one mianem klauzul 
społecznych.

● Społeczne zamówienia publiczne promuje od lat 90-tych XX wieku Komisja 
Europejska, od 2004 roku klauzule społeczne obecne są w dyrektywach 
unijnych dotyczących zamówień publicznych. W polskim Prawie zamówień 
publicznych pierwsze klauzule społeczne pojawiły się w 2009 roku. 
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● Społeczne i środowiskowe zamówienia publiczne określa się jako 
zrównoważone zamówienia publiczne.

● Polską specyfiką jest wykorzystywanie klauzul społecznych przez rząd, 
samorządy regionalne oraz lokalne przede wszystkim jako instrumentu 
wspierającego rozwój ekonomii społecznej.

● Upowszechnianie stosowania klauzul społecznych w celu wsparcia rozwoju 
ekonomii społecznej zostało przewidziane m.in. w: Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą 2030 roku, 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowym Programie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej, Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej na lata 2014-2020 i innych regionalnych i lokalnych programach 
rozwoju ekonomii społecznej.
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● W 2019 roku ok. 2,5 tysiąca zamawiających (8% wszystkich) zastosowało 

aspekty społecznej w ponad 28 tysiącach zamówień (20% wszystkich 

zamówień o wartości powyżej 30 tysięcy euro).

● Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, w 

który uwzględnione zostały, z pewnymi modyfikacjami, wszystkie wcześniej 

stosowane rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne.

● W nowym Prawie zamówień publicznych pojawiły się także dotychczas 

niestosowane rozwiązania, które ułatwiają zamawiającym stosowanie 

społecznych zamówień publicznych.
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Główne korzyści ze stosowania klauzul społecznych:

Bezpośrednie

● realizacja zamówień przez podmioty ekonomii społecznej, zatrudniające 

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

● realizacja przez podmioty ekonomii społecznej usług społecznych, 

zdrowotnych i kulturalnych oraz zadań w zakresie rewitalizacji,

● zatrudnianie przy realizacji zamówień osób, które mają utrudniony dostęp 

do rynku pracy,

● zatrudnianie przy realizacji zamówień pracowników na umowy o pracę,
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Wprowadzenie



● dostosowanie przedmiotów zamówień do potrzeb i możliwości 

użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnościami,

● wykorzystywanie usług i produktów firm, które uwzględniają w praktyce 

aspekty społeczne i środowiskowe.

Pośrednie

● wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,

● wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, zarówno w sferze 

ekonomicznej, jak i w sferze pożytku publicznego, 
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● zwiększenie szans osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na 

znalezienie trwałego zatrudnienia,

● tworzenie lokalnych/regionalnych miejsc pracy w podmiotach ekonomii 

społecznej,

● realizacja zamówień przez lokalne/regionalne podmioty ekonomii 

społecznej,

● uspołecznienie świadczenia usług istotnych dla obywateli, np. usług 

opiekuńczych czy usług w sferze rewitalizacji,

● zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników,
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● podniesienie jakości życia, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i 

seniorów,

● promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

● zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych: dodatkowe 

korzyści społeczne oraz koszty zaniechania,

● wspieranie działań w sferze polityki społecznej podejmowanych przez 

samorządy terytorialne i państwo,

● budowanie pozytywnego wizerunku zamawiających.
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CZĘŚĆ 2

Przegląd najważniejszych rozwiązań 
pozwalających uwzględniać aspekty 

społeczne w nowym Prawie zamówień 
publicznych
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Nowe rozwiązania ułatwiające stosowanie aspektów społecznych:

● analiza potrzeb i wymagań (art. 83). Obowiązek przeprowadzenia takiej 

analizy na etapie przygotowania postępowania dotyczy każdego, 

zamówienia, którego wartość jest równa lub wyższa od progów unijnych, 

ale zamawiający mogą wykorzystać to rozwiązanie udzielając zamówień o 

wartości niższej niż progi unijne.

Analiza ma wykazać zasadność udzielenia zamówienia publicznego w 

określonym trybie. Zgodnie z ustawą analiza ma obejmować m.in. 

wskazywać możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, 

środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

● wstępne konsultacje rynkowe (art. 84). Zamawiający może takie konsultacje 

przeprowadzić przed wszczęciem postępowania, po to, aby lepiej 

przygotować postępowanie i poinformować potencjalnych wykonawców o 

swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Zamawiający 

zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia konsultacji oraz o ich 

przedmiocie na swojej stronie internetowej. Prowadząc konsultacje 

rynkowe, zamawiający może korzystać z doradztwa ekspertów, władzy 

publicznej lub wykonawców. Elementem takich konsultacji może być 

również rozeznanie rynku pod kątem możliwości spełniania aspektów 

społecznych. 
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

● zasada efektywności ekonomicznej, czyli obowiązek udzielenia zamówienia 

w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia 

w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego 

realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów 

społecznych, środowiskowych i gospodarczych. 
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

● obowiązek przyjmowania przez Radę Ministrów czteroletniej polityki 

zakupowej państwa, która określa priorytetowe działania państwa w 

obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań 

zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w 

szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz 

usług, m.in. z uwzględnieniem stosowania aspektów społecznych.                         

Za przygotowanie polityki odpowiada minister właściwy do spraw 

gospodarki.

Ma to istotne znaczenie informacyjne dla zamawiających, którzy powinni 

się kierować polityką zakupową państwa oraz dla wykonawców.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Klauzula zastrzeżona (art. 94 ust. 1 i 2)

● Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu o zamówienie publiczne 

wyłącznie do podmiotów spełniających łącznie dwa warunki:

 są zakładami pracy chronionej, spółdzielniami socjalnymi lub innymi 

podmiotami, których głównych celem działalności lub działalności ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych,

 co najmniej 30% zatrudnionych stanowią osoby należące do grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym wymienionych w ustawie:

19



Przegląd najważniejszych rozwiązań

 osób niepełnosprawnych,

 osób bezrobotnych,

 osób poszukujących pracy, 
niepozostających w zatrudnieniu                  
lub niewykonujących innej pracy 
zarobkowej, 

 osób usamodzielnianych, 

 osób, które uzyskały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą

 osób bezdomnych,

 osób z zaburzeniami psychicznymi,

 osób pozbawionych wolności lub 
zwalnianych z zakładów karnych, 
mających trudności w integracji ze 
środowiskiem,

 osób będących członkami mniejszości 
znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności będących członkami 
mniejszości narodowych i etnicznych, 

 osób do 30. roku życia oraz po 
ukończeniu 50. roku życia, posiadających 
status osoby poszukującej pracy, bez 
zatrudnienia.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

● Klauzula zastrzeżona była stosowana wcześniej, w praktyce przede 
wszystkim w stosunku do osób niepełnosprawnych.

● Główne zmiany: 

 przeformułowanie brzmienia pierwszego warunku i dopisane w nim 
spółdzielni socjalnych,

 dodanie dwóch kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub 
niewykonujących innej pracy zarobkowej i osób usamodzielnianych,

 likwidacja możliwości określania wyższego niż 30% wskaźnika 
zatrudnienia.

● To jest rozwiązanie skierowane do podmiotów ekonomii społecznej 
spełniających warunek zatrudnienia.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Klauzula usługowa (art. 361 ust. 1 i 2)

● Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu wyłącznie do 
podmiotów spełniających łącznie cztery warunki:

 celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności 
publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i 
zawodowa integracja osób, o których mowa w klauzuli zastrzeżonej,

 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, 
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

 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.

● To rozwiązanie można stosować jedynie przy zlecaniu usług społecznych,
zdrowotnych i kulturalnych. Ich kody CPV wymienione są w ustawie.

● Umowa na realizację zamówienia nie może zostać zawarta na okres dłuższy
niż 3 lata.

● Klauzula usługowa była stosowana wcześniej, przeformułowaniu uległ
pierwszy warunek.

● To jest rozwiązanie skierowane do spółdzielni socjalnych oraz innych
przedsiębiorstw społecznych.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Klauzula zatrudnieniowa (art. 96 ust. 2 pkt 2)

● Zamawiający może żądać, aby wykonawca do realizacji zamówienia
zatrudnił osoby należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 bezrobotnych,

 młodocianych w celu przygotowania zawodowego,

 niepełnosprawnych,

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z
bezdomności,

 uzależnionych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego,

 chorych psychicznie,
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze
środowiskiem,

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji,

 osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub
niewykonujących innej pracy zarobkowej,

 osób usamodzielnianych.

● Klauzula zatrudnieniowa była stosowana wcześniej głównie w odniesieniu
do osób bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami.

● Zmiana to dodanie dwóch nowych kategorii osób zagrożonych
wykluczeniem społecznych, które pojawiły się w klauzuli zastrzeżonej.

● Potencjalnie warunki klauzuli może spełnić każdy wykonawca, ale jest to
ułatwienie dla niektórych podmiotów ekonomii społecznej.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Zastrzeżenie dla spółdzielni socjalnych                                                                               
(art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych. zmieniony art. 40 ustawy 

wprowadzającej PZP)

● Zamawiający może zastrzec udział w postępowaniu o zamówienie

publiczne wyłącznie do spółdzielni socjalnych. Dotyczy to jedynie

zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 tys. złotych.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Wyłączenie stosowania Pzp do udzielenia zamówienia spółdzielni socjalnej lub 
organizacji pozarządowej w zakresie realizacji gminnego programu rewitalizacji 

(art. 11 ust. 5 pkt 5)

● 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,
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

 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 progów unijnych.

● To rozwiązanie było stosowane wcześniej, nie uległo zmianie.

● Tego rodzaju zamówienie może być  udzielone bezpośrednio lub w oparciu 

o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert                                                        

(art. 242 ust. 2 pkt 2)

● Zamawiający może w kryteriach oceny ofert uwzględnić aspekty społeczne. 

Mogą to być na przykład: integracja zawodowa i społeczna osób 

marginalizowanych społecznie, etykiety, zatrudnianie osób z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

● 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. 
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Klauzula pracownicza (art. 95 ust. 1 i ust. 2)

● Zamawiający musi przeanalizować przedmiot każdego zamówienia o

wartości co najmniej 130 tys. zł na usługi i roboty budowlane pod kątem

czynności wymagających zatrudnienia na umowę o pracę.

● Jeżeli takie czynności występują, to zamawiający musi wskazać kategorie

tych czynności i zażądać od wykonawcy/podwykonawcy, aby do realizacji

tych czynności zatrudnił pracowników na umowy o pracę.

● Analiza przedmiotu zamówienia ma charakter obligatoryjny.

● Zamawiający musi określić także, w jaki sposób będzie weryfikował i

kontrolował obowiązek zatrudnienia na umowę o prace i jakie sankcje

grożą wykonawcy/podwykonawcy za jego niewypełnianie.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Uwzględnienie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia                    
(art. 96 ust. 1)

● 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. 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. 
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

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

(art. 100 ust. 1 i 2, art. 102 ust. 1 pkt 2 oraz art. 400 ust. 7 pkt 2)

● 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.

● Zamawiający ma także obowiązek określenia w opisie przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane wymagane cechy materiału, produktu 
lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez 
zamawiającego, w tym wymagań w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Etykiety społeczne (art. 104)

● W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, 
społecznych lub innych, zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności 
oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi 
cechami, może w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny 
ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od 
wykonawcy określonej etykiety, spełniającej łącznie następujące warunki:

 wymagania etykiety dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z 
przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia,
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

 wymagania etykiety są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia 
i niedyskryminujących kryteriach,

 wymagania etykiety są opracowywane i przyjmowane w drodze otwartej i 
przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji 
publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy 
oraz organizacje pozarządowe,

 etykiety oraz wymagania etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron,

 wymagania etykiety są określane przez podmiot trzeci, na który 
wykonawca ubiegający się o etykietę nie może wywierać decydującego 
wpływu.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Zalety rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne:

 zakotwiczenie w prawie unijnym i krajowym,

 praktyka stosowania,

 większość rozwiązań ma charakter dobrowolny,

 zamawiający sami – w granicach prawa - mogą decydować o szczegółach
ich stosowania,

 większość rozwiązań można stosować niezależnie od wartości
zamówienia,

 większość rozwiązań można stosować niezależnie od przedmiotu
zamówienia,

 zamawiający może stosować kilka rozwiązań w jednym postępowaniu.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Zamówienia wewnętrzne/in house                                                                                               
(art. 214 ust. 1 pkt 10, 11, 12, 13, 14 oraz ust. 4, 5, 6, 7, 8 i 9)

● Zamawiający może, niezależnie od wartości zamówienia, zlecić jego 
realizację w trybie z wolnej ręki wykonawcy, który spełnia łącznie 
następujące warunki:

 zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą 
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na 
dominującym 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,

36



Przegląd najważniejszych rozwiązań

 zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą 

kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na 

dominującym 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,

 ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy 

wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego 

kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający 

sprawuje kontrolę,
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

 w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego, z wyjątkiem osób prawnych powstałych w oparciu o 

partnerstwo publiczno-prywatne oraz udziału pracowników 

reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, 

posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

walnym zgromadzeniu.

● To rozwiązanie było stosowane wcześniej m.in. w odniesieniu do 
spółdzielni socjalnych tworzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

● Samorządy regionalne, powiatowe i gminne wprowadzają zalecenia 
dotyczą stosowania aspektów społecznych, niekiedy także 
środowiskowych.

● Praktyka pokazuje, że są one z reguły nieskuteczne, tym bardziej, że 
najczęściej w ślad za zaleceniami nie idzie edukacja urzędników i 
monitorowanie ich stosowania.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Częstochowa 

● W 2011 roku jako pierwszy samorząd terytorialny w Polsce miasto 
Częstochowa wprowadziło zarządzeniem prezydenta obowiązek 
stosowania klauzul społecznych w zamówieniach powyżej 30 tys. euro. 

● W latach 2013-2017 zastosowano klauzule społeczne w 290 
postępowaniach, dzięki czemu zamówienia zrealizowało 31 podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym nowopowstałe. Zatrudniono 768 osób. 

● W 2018 roku prezydent wydał zarządzenie dotyczące obowiązku 
stosowania zrównoważonych zamówień publicznych.
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Przegląd najważniejszych rozwiązań

Warszawa

● W 2015 roku Prezydent Warszawy wydała zarządzenie dotyczące 
obowiązku stosowania klauzul społecznych, ale przedtem urzędnicy zostali 
przeszkoleni w zakresie ich stosowania w oparciu o przygotowany dla nich 
podręcznik.

● Obowiązek dotyczył trzech klauzul i tylko kilku rodzajów zamówień, np. na 
catering czy usługi porządkowe.

● W 2018 roku zarządzenie zostało rozszerzone na dodatkowe rodzaje 
zamówień i jednostki zobowiązane do jego stosowania.  
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CZĘŚĆ 3

Dyskusja
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