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Program webinarium:

11:00 - 11:10: Test obrazu i dźwięku

11:10-11:20 Wprowadzenie do tematyki webinarium – Tomasz 
Schimanek

11:20 – 12:10 Przedstawienie rozwiązań w nowym Prawie zamówień 
publicznych, które pozwalają uwzględniać aspekty społeczne w 
zamówieniach – Katarzyna Ołdak – Bułanowska

12:10- 12:30 Praktyczne wykorzystanie społecznych zamówień 
publicznych z perspektywy ekonomii społecznej – Tomasz Schimanek

12:30-12:50 Dyskusja

12:50 – 13:00 Podsumowanie i zakończenie webinarium



TEST 
DŹWIĘKU



Jeśli mają Państwo 
kłopot z dźwiękiem 

proszę sprawdzić, czy 
słuchawki są 

odpowiednio podłączone 
do gniazda lub czy 
dźwięk nie został 

wyłączony/ściszony 
przyciskiem na kablu.



Jeśli słuchawki są dobrze 
podłączone, a nadal mają 

Państwo kłopot z 
dźwiękiem, proszę 

sprawdzić, czy nie został 
wyłączony w 
komputerze.





CZAT



Zapraszam do 
aktywności na czacie. 

Tu można komentować, 
zadawać pytania oraz 
zgłaszać ewentualne 
kłopoty techniczne.



Jeśli chcą Państwo zadać 
pytanie, proszę wybrać 
ikonę znaku zapytania.



Webinarium jest 
nagrywane, a 

nagranie zostanie 
udostępnione na 
naszym kanale na 

YouTube.







Jeśli w którymś 
momencie 

webinarium stracicie 
Państwo połączenie, 
kliknijcie jeszcze raz 

w linka w mailu.
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CZĘŚĆ 1

Wprowadzenie do tematyki 

webinarium
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● 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.

● Korzyści społeczne wiążą się przede wszystkim:

 z zatrudnianiem oraz integracją społeczną i zawodową osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 ze zwiększaniem bezpieczeństwa socjalnego pracowników,
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 z uspołecznianiem świadczenia usług ważnych dla obywateli,

 z ułatwianiem dostępu do przedmiotów zamówień publicznych ich 

użytkownikom, w szczególności osobom z niepełnosprawnością,

 ze wspieraniem i promowaniem społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorców.

● Społeczne zamówienia publiczne promuje od lat 90-tych XX wieku

Komisja Europejska, od 2004 roku rozwiązania pozwalające uwzględniać

aspekty społeczne obecne są w dyrektywach unijnych dotyczących

zamówień publicznych. W polskim Prawie zamówień publicznych

pojawiły się one w 2009 roku.

20



● W 2014 roku przyjęte zostały nowe dyrektywy unijne, które poszerzyły

możliwości stosowania aspektów społecznych.

● W 2016 przeprowadzona została nowelizacja Prawa zamówień

publicznych, która poszerzyła możliwości stosowania rozwiązań

pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach

publicznych.

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

w którym uwzględnione zostały, z pewnymi modyfikacjami, wszystkie

stosowane od 2016 roku rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty

społeczne.
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● W Polsce społeczne zamówienia publiczne są w dużej mierze

wykorzystywane przez rząd, samorządy regionalne oraz lokalne jako

instrument wspierający rozwój ekonomii społecznej.

● Upowszechnianie stosowania społecznych zamówień publicznych 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, regionalnych i

lokalnych programach rozwoju ekonomii społecznej.
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Gdzie szukać informatora?

• http://ozrss.pl/sires-ii/materialy

• www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/zrownowazone-zamowienia-
publiczne/spoleczne-zamowienia



CZĘŚĆ 2

Przedstawienie rozwiązań 
pozwalających uwzględniać aspekty 

społeczne w nowym Prawie 
zamówień publicznych 

24



CZĘŚĆ 3

Praktyczne wykorzystanie społecznych 

zamówień publicznych z perspektywy 

ekonomii społecznej 
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● Spółdzielnia Socjalna Drabina z Ustki na zlecenie miasta Słupska opiekuje
się cmentarzami komunalnymi (klauzula zatrudnieniowa).

● Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” przygotowuje i dostarcza gorące
obiady dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Wola w
Warszawie (klauzula zastrzeżona).

● Gmina Sławno zleca Spółdzielni Socjalnej „KOMUNALKA" roboty
budowlane (klauzula zastrzeżona).

● MOPS we Wrocławiu zlecił Fundacji Znacznie Więcej przygotowanie
i dostarczenie gorących posiłków do Dziennego Domu Pomocy (klauzula
zastrzeżona).

● Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna na zlecenie samorządów pielęgnuje
tereny zielone i prowadzi prace porządkowe (zastrzeżenie dla spółdzielni
socjalnych).
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● Gmina Kępice zleca Spółdzielni Socjalnej Zielony Punkt prace
porządkowe, pielęgnowanie terenów zielonych z wykorzystaniem
zamówień wewnętrznych.

● Malbork zlecił Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw prowadzenie
punktu konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych.

● Gmina Nowogródek Pomorski (woj. zachodniopomorskie) zleciła
Spółdzielni Socjalnej Wspólna Gmina zarządzanie Wiejskim Ośrodkiem
Kultury (klauzula zastrzeżona).

● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance (woj. kujawsko-
pomorskie) zamówił catering na potrzeby projektu Dzienny Dom Pobytu
w Gminie Łubianka. W kryteriach oceny ofert 40 punktów (na 100)
można było uzyskać za dostarczenie w ramach cateringu kawy, herbaty
i cukru posiadających certyfikat Fairtrade lub inny równoważny.
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● Samorządy wprowadzają zalecenia dotyczące stosowania aspektów

społecznych. Tego rodzaju systemowe rozwiązania wprowadziły na

przykład: Słupsk, Łomianki, Powiat Makowski, Płońsk, Ustka, Łódź,

Wrocław, Warszawa, Województwo Mazowieckie czy Województwo

Pomorskie, które zaleca stosowanie także zielonych zamówień

publicznych.

● Zalecenia wprowadzane są zarządzeniami wójtów, burmistrzów,

prezydentów miast, starostów, uchwałami zarządów powiatów czy

zarządów województw i mają bardzo różny zakres. Niektóre dotyczą

udzielania zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł, inne zamówień o

wartości od 130 tys. zł, jeszcze inne obu rodzajów zamówień.
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Częstochowa 

● Częstochowa zaczęła stosować aspekty społeczne w 2011 roku. W 2014

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 zalecające stosowanie

zielonych zamówień publicznych.
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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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Główne korzyści z realizacji zamówień publicznych przez podmioty ekonomii
społecznej.

DLA MIESZKAŃCÓW

● zwiększanie stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego

pracowników,

● zatrudnienie oraz integracja zawodowa i społeczna osób z grup

zagrożonych wykluczeniem społecznym,

● zwiększania szans osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na

znalezienie trwałego zatrudnienia,

● zwiększanie akceptacji społecznej dla osób z grup zagrożonych

wykluczeniem społecznym,
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● uspołecznianie świadczenia usług istotnych dla obywateli, np. usług

opiekuńczych czy usług w sferze rewitalizacji, poprzez ich realizację przez

organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,

● realizacja zadań publicznych przez podmioty działające lokalnie, znające

potrzeby i możliwości społeczności, przedkładające potrzeby

mieszkańców ponad zyski osiąganie z działalności ekonomicznej,

● tworzenie lokalnych miejsc pracy, nie tylko dla osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,

● rozwój społeczności lokalnej poprzez zwiększanie jej potencjału

społecznego i ekonomicznego.
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DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

● zwiększenie efektywność wydatkowania środków publicznych, bo za te

same lub niewiele większe pieniądze, przeznaczone na realizację

zamówień publicznych osiągane są dodatkowe korzyści społeczne,

● uzyskiwanie oszczędności w wydatkach publicznych, powstających dzięki

tak zwanym kosztom zaniechania, na przykład w zakresie świadczeń

społecznych,

● zwiększenie wpływów budżetowych,

● wspieranie i uzupełnianie działań w sferze polityki społecznej

podejmowanych przez samorządy, na przykład w zakresie aktywizacji

zawodowej czy integracji społecznej,
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● tworzenie lokalnych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej,

● zwiększenie szans na to, że zamówienia będą realizowane przez

wykonawców lokalnych,

● wsparcie rozwoju usług i produktów przyczyniających się do poniesienia

jakości życia mieszkańców,

● wykorzystanie do realizacji zadań publicznych potencjału podmiotów

ekonomii społecznej: wiedzy, ludzi, sprzętu, pieniędzy,

● deinstytucjonalizacja usług społecznych,

● budowanie pozytywnego wizerunku zamawiających.
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DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

● stałe źródło dochodów z działalności ekonomicznej,

● stabilizacja prowadzonej działalności dzięki zmniejszeniu ryzyka

pozyskania zamówień publicznych,

● podtrzymanie lub zwiększenie zatrudnienia, w tym osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,

● profesjonalna specjalizacja, w szczególności w zakresie usług

społecznych,

● rozwój i/lub poszerzanie oferty usług i produktów w ramach działalności

ekonomicznej oraz rozwój działalności społecznej, podnoszenie

kwalifikacji pracowników, poszerzanie bazy sprzętowej czy lokalowej,
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● rozwój potencjału,

● budowanie wiarygodność i prestiżu nie tylko w społeczności lokalnej, ale

także w odbiorze innych zamawiających, wykonawców, partnerów,

● dobra współpraca z samorządem.
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