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Pojęcie „klauzule społeczne” nie zostało wprost zdefiniowane w żadnym 
akcie prawnym. W literaturze przedmiotu zaczęto natomiast utożsamiać 
je z możliwością stosowania konkretnych rozwiązań prawnych w ściśle 
określonym celu przy udzielaniu zamówień publicznych. Od pewnego 
czasu coraz częściej słyszy się o potrzebie wykorzystywania klauzul spo-
łecznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Warto zastanowić się, 
czy jest to tylko aktualna moda, czy może mieć także realne znaczenie.

Klauzule społeczne 
– moda czy realna potrzeba

Zamówienia publiczne

ANDRZEJ PANASIUK

Cele zamówień publicznych
Zamówienia publiczne są  różnie de-
finiowane w  literaturze przedmiotu. 
Zdaniem prof. Sue Arrowsmith odnoszą 
się do funkcji zakupu towarów i usług 

od zewnętrznego podmiotu za pomocą 
instrumentów umownych lub ustawo-
wych. Uważa ona, że zamówienia publicz-
ne można rozpatrywać w węższym ujęciu 
odnoszącym się tylko do opisu zamówie-
nia i zawarcia umowy oraz w szerszym 
– odnoszącym się do etapu definiowania 

Państwo 
i społeczeństwo
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oczekiwań, przez etap sformalizowanego 
zakupu, a kończąc na wykonaniu posta-
nowień zawartej umowy1. 

Równie szeroko zagadnienie to ujmuje 
Phoebe Bolton, który wyróżnia w procesie 
zamówień etap planowania, proces zamó-
wień oraz etap przyznania zamówienia 
i jego realizacji2. Z kolei Peter Trepte de-
finiuje zamówienia publiczne jako proces 
zakupu lub nabycia towarów, robót i usług 
na rynku3. 

W polskiej doktrynie pod pojęciem za-
mówień publicznych rozumiano planowe 
i zorganizowane działania prawne, organi-
zacyjne, ekonomiczne i społeczne, służące 
udzielaniu zamówień, zawieraniu umów, 
ich realizacji oraz rozliczaniu4. 

Definicja legalna zamówienia publiczne-
go utożsamia zamówienie z umową o cha-
rakterze odpłatnym, zawieraną pomiędzy 
zamawiającym i wykonawcą, której przed-
miotem jest usługa, dostawa bądź robota 
budowlana. Prawnym wyrazem stosun-
ku obligacyjnego w zamówieniach będzie 
umowa. 

Zamówienie publiczne jest więc umową, 
zawieraną z inicjatywy podmiotu publicz-
nego, a wykonawcy przystępują do proce-
dury jej zawarcia wyłącznie po uzyska-
niu powszechnie dostępnej informacji 
lub osobistego zaproszenia do złożenia 
oferty lub podjęcia negocjacji. Zamówienie 
publiczne stanowi zatem prawną formę 

1 S. Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, 2nd ed. Sweet & Maxwell London 2005, s. 2-8.
2 P. Bolton: Law of Government Procurement in South Africa, „LexisNexis Butterworths” 2007 r., s. 6 i n.
3 P. Trepte: Regulating Procurement: Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation, 

Oxford 2005 r., s. 9 i n. 
4 A. Panasiuk: System zamówień publicznych. Zarys wykładu, „Public Procurement Legal Publisher”,  

Warszawa 2013 r. s. 55 i n.
5 A. Panasiuk: System zamówień publicznych…., op.cit.

realizacji zadań publicznych przez pod-
mioty sektora publicznego oraz podmioty 
prywatne realizujące te zadania w imieniu 
podmiotów publicznych. 

Zamówienia publiczne mają realny 
wpływ na życie codzienne mieszkańców 
danego państwa. Od sprawnego wykorzy-
stywania ich instrumentów będzie zale-
żało w znacznym stopniu funkcjonowanie 
infrastruktury społecznej i gospodarczej 
tego państwa. 

Zamówienia umożliwiają realizację inte-
resu publicznego, a przy tym chronią przed 
marnotrawstwem środków publicznych. 
Rozwinięty i sprawnie zarządzany system 
zamówień publicznych jest dobrym narzę-
dziem do realizowania polityki publicznej 
we wszystkich obszarach funkcjonowa-
nia państwa i powinien być instrumen-
tem do dobrego rządzenia5. Zamówienia 
publiczne pełniły i pełnią wiele funkcji. 
Ich sformalizowane procedury mają na celu 
w szczególności zapewnienie jak najbar-
dziej konkurencyjnego, równego i jawne-
go dostępu do udziału w zamówieniach. 
Jednak nie jest to jedyna funkcja zamó-
wień publicznych. 

Zamówienia publiczne mogą mieć rów-
nież bezpośredni bądź pośredni wpływ 
na ochronę bezpieczeństwa narodowe-
go, stymulowanie krajowej działalności 
gospodarczej w poszczególnych sek-
torach, ochronę krajowego przemysłu 
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przed zagraniczną konkurencją, poprawę 
konkurencyjności wybranych sektorów 
gospodarki, usunięcie dysproporcji w roz-
woju regionów, poprawę jakości środo-
wiska oraz zapewnienie praw człowieka 
i zatrudnienia6. 

Wczesne próby uwzględniania wymagań 
społecznych w zamówieniach publicznych 
można znaleźć już w połowie XIX wieku, 
w szczególności w Anglii, Francji i Stanach 
Zjednoczonych7. 

Pierwotnie społeczne kryteria przyzna-
wania dotacji koncentrowały się w dużym 
stopniu na pewności warunków pracy, za-
pewnieniu minimalnego wynagrodzenia, 
czasu pracy i standardów bezpieczeństwa 
oraz higieny pracy. 

Biorąc pod uwagę te społeczne wyma-
gania, były one postrzegane od samego 
początku nie jako „czynniki obce zamó-
wienia”, ale jako nieodłączne kryteria przy-
znawania zamówienia, odzwierciedlające 
ścisły związek między jakością warunków 
pracy a jakością samego zamówienia. 

Z biegiem czasu zamówienia publiczne 
przy realizacji zadań społecznych stawały 
się coraz bardziej powszechne, obejmu-
jąc nie tylko warunki pracy w wąskim 

6 Patrz szerzej: S. Arrowsmith: The Law of Public..,. op.cit.; R. Lunner: Human rights in public procurement. 
Protecting tchem properly?, [w:] European Procurement Public Private Partnership. „Law Review”, Vol 13, 
nr 3, Lexxion 2018 r., s. 198 i n.

7 C. McCrudden: Using public procurement to achieve social outcomes, [w:] Natural Resources Forum 2004, 
Vol. 28 (4), s. 257-267; C. McCrudden: The Rüffert Case and Public Procurement, [w:] M. Cremona (ed.): 
Market Integration and Public Services in the European Union, Oxford University Press 2011, s. 117-148.

8 C. Scherrer, A. Hänlein, M. Heigl and C. Hofmann: Stärkung von Arbeiterinteressen durch soziale Verga-
bekriterien im öffentlichen Beschaffungswesen, [w:] U. Clement, J. Nowak, C. Scherrer and S. Ruß (eds.): 
Public Governance und schwache Interessen, Wiesbaden 2010, s. 111-126.

9 J. M. Fernandez Martin: The EC Procurement Rules: A critical analysis, wyd. Clarendon Press z 1996 r., s. 45 i n.
10 O. Lissowski: Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne, wyd. Contact 2009 r. Autor uważa, że dzięki 

zamówieniom publicznym osiągamy lepszą alokację zasobów ekonomicznych, przez bardziej racjonalne uży-
cie tych środków, preferowanie najlepszych wykonawców funkcjonujących na rynku oraz przez ograniczenie 
ryzyka oszustw i korupcji.

znaczeniu, ale także inne kwestie poli-
tyki społecznej i polityki zatrudnienia8.

Jako jeden z pierwszych autorów w litera-
turze przedmiotu, J. M. Fernandez Martin, 
zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania 
zamówień publicznych przez organy wła-
dzy państwowej w zależności od zaistniałej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej9. Jego 
zdaniem główną instrumentalną funkcją 
zamówień publicznych jest pobudzanie 
popytu w wyniku realizowania wydatków 
publicznych, szczególnie w okresie recesji 
oraz stymulowanie wzrostu gospodarcze-
go. Aspekty społeczne nie powinny jed-
nak być pomijane przez uczestników za-
mówień publicznych. Nie zawsze jednak 
prezentowano takie podejście, w latach 
dziewięćdziesiątych minionego wieku 
zamówienia były traktowane jako istot-
ny instrument wspierania rozwoju regio-
nalnego, przez lokowanie ich w regionach 
słabo rozwiniętych10. Zupełnie inaczej 
kształtowało się orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości (TS) UE, który w spra-
wach C-21/88 (Dupont) oraz C-360/89 
jednoznacznie wykluczył możliwość sto-
sowania instrumentów zamówień publicz-
nych jako narzędzia realizowania polityki 
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regionalnej. W polskiej literaturze przed-
miotu dominowało stanowisko, zgodnie 
z którym zamówienia publiczne miały 
pełnić funkcje regulacyjno-ochronne11. 
Przykładowo, w okresie obowiązywania 
przepisów ustawy o zamówieniach publicz-
nych (1994–2004), mieliśmy do czynienia 
z wykorzystywaniem preferencyjnych in-
strumentów zakupowych (preferencje kra-
jowe), które były traktowane jako instru-
ment rozwoju regionalnego, a zamówienia 
z ich wykorzystaniem miały przyczyniać 
się do rozwoju gospodarczego oraz two-
rzenia nowych miejsc pracy. 

W zależności od stawianych celów, 
kontrakty publiczne uzyskane przez po-
szczególnych wykonawców przyczyniały 
się w znakomity sposób do pobudzania 
rozwoju regionalnego lub zmniejszania 
bezrobocia12. 

I tak, w Polsce w latach 2008–2012 
ogromne środki z funduszy europejskich 
były lokowane w infrastrukturę sieciową, 
tak by wyrównywać bariery rozwojowe po-
między poszczególnymi regionami kraju. 

11 Patrz. T. Grzeszczyk: Podręcznik zamówień publicznych, Polskie procedury – zarys systemu, Warszawa 
1995 r., s. 44.; A. Panasiuk: Publicznoprawne ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych, Bydgoszcz 
– Warszawa 2007 r., s. 35 i n.

12 Patrz szerzej: N. Williamson, A. Stampe-Knippel, T. Weber: Corporate Social Responsibility National Public 
Policies in the European Union, Compendium, London 2014, s. 45 i n.; M. Olejarz: Zamówienia publiczne 
w Unii Europejskiej po modernizacji – nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień 
publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2014 r., s. 172 i n.

13 Dla przykładu Departament Obrony USA przygotował listę przedmiotów oraz ich ilości, których uzyskanie 
jest możliwe tylko od krajowych wykonawców, szerzej D. B. Dempsey: Foreign Procurement under Memo-
randa of Understanding and the Trade Agreements Act, 1982 r.

14 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.1994 w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu 
zamówień publicznych (Dz.U. nr 140 poz. 776) przewidywało obowiązkowe preferencje krajowe stosowane 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi i roboty budowlane, polegające na użyciu do wykonania 
zamówienia nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych, zaś przy robotach budowlanych 
dodatkowym warunkiem był co najmniej 50% udział podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia. Dostaw-
cy i wykonawcy krajowi po spełnieniu ww. warunków mogli przeliczyć cenę złożonej oferty o 20% wskaźnik, 
zaś oferenci zagraniczni, aby złożyć swoją ofertę w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego musieli spełnić przedmiotowe warunki.

Instrumenty zamówień publicznych słu-
żyły również podtrzymaniu upadających 
dziedzin gospodarki oraz pobudzaniu re-
gionów dotkniętych głębokim bezrobo-
ciem13. 

Takie cele były realizowane także przez 
system zamówień publicznych w Polsce 
w latach 1994–2004. Był to okres szcze-
gólnej ochrony podmiotów i produktów 
krajowych przed konkurencją zewnętrz-
ną14. Po wejściu do struktur UE Polska mu-
siała zliberalizować swoje prawo krajowe 
w tym zakresie, niemniej do dziś w polskim 
prawie zamówień publicznych obowiązują 
preferencje europejskie.

Możliwość wywierania wpływu na różne 
obszary życia (zamówienia wrażliwe spo-
łecznie, zamówienia proekologiczne) 
przez odpowiednio udzielane zamówie-
nia publiczne, była wynikiem specyfiki 
dwóch sektorów (publicznego i prywat-
nego) biorących udział w tym procesie. 
Sektor publiczny nie jest uwarunkowa-
ny czysto ekonomicznymi przesłankami 
działania, w większym stopniu wpływają 
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nań czynniki zewnętrzne, polityczne bądź 
społeczne. 

Wprowadzenie regulacji systemowych 
zamówień publicznych spowodowało ogra-
niczenie do pewnego stopnia swobody re-
alizacji zadań publicznych przez jednostki 
sektora publicznego, a przez to w znacznej 
mierze zmniejszyło oddziaływanie poza-
ekonomiczne na procesy realizowanych 
zakupów. Warto zwrócić uwagę, że sek-
tor publiczny nie funkcjonuje w izolacji, 
lecz jest elementem całego systemu go-
spodarczego państwa. Z jednej strony sys-
tem zależności od podmiotów trzecich 
ma charakter komplementarny, z drugiej 
zaś konkurencyjny. Szereg zadań można 
realizować w pełnej koherencji dwóch 
sektorów – publicznego i prywatnego, 
zaś spora grupa zadań może być wypeł-
niana przy wykorzystaniu mechanizmów 
konkurencji.

Znaczenie sektora publicznego w ujęciu 
systemu zamówień publicznych należy 
rozpatrywać z punktu widzenia warto-
ści zamówień udzielanych przez ten sek-
tor zarówno w ramach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, jak i zamówień 
nie objętych jej regulacją. Wartość udzie-
lonych zamówień publicznych w roku 2017 
wyniosła w Polsce 163,2 mld zł, co stano-
wi ok. 8,23% produktu krajowego brutto 
(PKB) w roku 201715. Wartość zamówień 
udzielanych na podstawie przepisów usta-
wy – Prawo zamówień publicznych w roku 

15 Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., Urząd Zamówień Publicznych, 
Warszawa 2018 r., s. 27 i n.

16 Sprawozdanie 2016, s. 35-36.
17 Według wstępnych szacunków GUS produkt krajowy brutto (PKB) w 2016 r. kształtował się na poziomie 

1851,2 mld zł (Biuletyn Statystyczny nr 4/2017).
18 Sprawozdanie… op.cit.

2016 wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 
było to 116,3 mld zł, w 2014 – 133,2 mld zł, 
zaś w 2013 aż 143,2 mld zł)16. Stanowiło 
to ok. 5,80% produktu krajowego brutto 
(PKB) z roku 201617. Jeżeli dodamy przy-
bliżoną wartość zamówień udzielonych 
zgodnie z procedurami Prawa zamówień 
publicznych oraz na podstawie wyłączeń 
stosowania regulacji tej ustawy, to przy-
bliżona wartość rynku zamówień publicz-
nych w roku 2016 wyniosła 174,3 mld zł18. 
Jak widać, jest to znaczący wolumen rynku, 
który rządzi się specyficznymi regułami.

Regulacje pozwalające 
wykorzystać aspekty społeczne
Jak wynika z powyższych rozważań, za-
mówienia publiczne mogą pełnić różne 
funkcje, wszystko zależy od kształtu re-
gulacji prawnych przyjętych przez usta-
wodawcę. 

Przy opracowywaniu odpowiednich re-
gulacji prawnych na szczeblu UE, skon-
centrowano się głównie na ogólnych za-
sadach traktatów rzymskich z 25 marca 
1957 roku. Postanowienia traktatów 
rzymskich wyznaczały stałą konieczność 
poprawy warunków życia i pracy społe-
czeństw. Wprowadzały regulacje mające 
na celu usunięcie przeszkód w osiągnięciu 
stabilności w rozwoju, równowagi w wy-
mianie handlowej i uczciwości w konku-
rencji. Do najważniejszych postanowień 
wprowadzonych przepisami traktatów 
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możemy zaliczyć, między innymi: znie-
sienie opłat celnych i ograniczeń ilościo-
wych między państwami członkowskimi 
w przywozie i wywozie towarów, ustano-
wienie wspólnej taryfy celnej i wspólnej 
polityki handlowej wobec państw trzecich, 
zniesienie między państwami członkow-
skimi przeszkód w swobodnym przepływie 
osób, usług i kapitału oraz ustanowienie 
systemu zapewniającego niezakłóconą kon-
kurencję we wspólnym rynku. Zgodnie 
z pierwotnymi postanowieniami trakta-
tów, w obszarze społecznym wymieniono 
wspieranie ścisłej współpracy między pań-
stwami członkowskimi w kontekście prawa 
do zrzeszania się i rokowań zbiorowych 
między pracodawcami a pracownikami. 

Traktat był więc podstawą do prowa-
dzenia dialogu społecznego w państwach 
członkowskich. Bez wątpienia takim ka-
mieniem milowym w zmianie podej-
ścia do kwestii społecznych w Europie 
było utworzenie Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego z przedstawicielami orga-
nizacji pracodawców i związków zawo-
dowych, na mocy traktatów rzymskich. 
Członkowie Komitetu mieli możliwość 
oddziaływania na kształt ustawodawstwa 
w dziedzinie społecznej. 

Od tego momentu europejskie prawo 
jest kształtowane pod wpływem potrzeb 
społecznych w państwach członkach Unii 
Europejskiej. 

19 A. Panasiuk: Partnerstwo społeczne jako narzędzie realizacji zadań publicznych,[w:] Prawo administracyjne 
wobec współczesnych wyzwań, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, C. H. Beck 2018, s. 453 i n.

20 Możliwość zastosowania klauzul społecznych i środowiskowych wprowadziła dyrektywa 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmio-
ty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz dyrektywa 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Rozwiązywanie kwestii społecznych 
oparte jest na współpracy administracji 
publicznej z podmiotami sektora publicz-
nego, szczególnie organizacjami pożytku 
publicznego, w zakresie realizacji polityki 
społecznej rozumianej jako działalność na-
stawiona na poprawę materialnego statusu 
społeczeństwa oraz działalność zmierza-
jącą do wyrównywania szans życiowych 
najsłabszych pod względem ekonomicz-
nym i socjalnym19. Postanowienia trakta-
tów rzymskich wpłynęły w znaczny spo-
sób na podjęcie przez państwa zachodnie 
– sygnatariuszy traktatu, prac nad opraco-
waniem ogólnych reguł udzielania zamó-
wień publicznych. Proces opracowywa-
nia kompleksowych regulacji prawnych 
zamówień rozpoczął się na początku lat 
siedemdziesiątych dwudziestego wieku 
i trwał ponad dwadzieścia lat. Jakkolwiek 
już traktat rzymski zabraniał dyskrymino-
wania z powodu narodowości oraz gwa-
rantował swobodny przepływ towarów 
oraz usług, to dopiero regulacje wprowa-
dzone w związku z tworzeniem jednoli-
tego rynku zagwarantowały pełną zasadę 
przejrzystości (transparentności) oraz rów-
nego dostępu do zamówień publicznych 
dla wszystkich podmiotów Wspólnoty. 

Rozwiązania przyjęte przez ustawo-
dawcę unijnego w treści dyrektyw ko-
ordynujących procedury udzielania za-
mówień publicznych20 szybko zostały 
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implementowane do przepisów naszego 
prawa krajowego. W pakiecie dyrektyw ko-
ordynujących procedury udzielania zamó-
wień publicznych z 2014 roku, rangę ogól-
nej zasady udzielania zamówień uzyskała 
też powinność podejmowania przez pań-
stwa członkowskie stosownych środków 
służących zapewnieniu, by realizując za-
mówienia, wykonawcy przestrzegali obo-
wiązujących unormowań prawa ochrony 
środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy, 
ustanowionych w przepisach unijnych, 
krajowych, układach zbiorowych bądź 
w przepisach międzynarodowego prawa 
ochrony środowiska, międzynarodowe-
go prawa socjalnego i międzynarodowego 
prawa pracy, wymienionych w stosownym 
załączniku do dyrektyw (art. 18 ust. 2 dy-
rektywy 2014/24; art. 36 ust. 2 dyrektywy 
2014/25). Równolegle do przyjmowanych 
rozwiązań legislacyjnych w obszarze zamó-
wień społecznie odpowiedzialnych, w pra-
wie unijnym wydawane były „miękkie” 
źródła prawa europejskiego w postaci ko-
munikatów KE21, mające na celu wyczu-
lenie państw członkowskich na kwestie 
społeczne. 

Po raz pierwszy nasz krajowy ustawo-
dawca zwrócił uwagę na możliwość wy-
korzystywania zamówień publicznych 
do wspierania realizacji innych pozaeko-
nomicznych celów (proekologicznych, 

21 Komunikat Komisji dotyczący ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie zamówień publicznych oraz moż-
liwości zintegrowanego społecznego podejścia do zamówień (KOM (2001) 566) oraz Komunikat Komisji 
Odnowiona agenda społeczna: możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku (KOM (2008) 412). 
Strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu [KOM (2010) 2020].

22 Ustawa z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655, ze zm.).
23 Jedna z klauzul społecznych została określona w ówczesnym art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień pu-

blicznych, druga zaś w art. 29 ust. 4, w powiązaniu z art. 36 ust. 2 pkt. 9.

społecznych, innowacyjnych), w przepisach 
uchwalonego w 2004 roku prawa zamó-
wień publicznych22. Nie stało się to jednak 
w momencie przyjęcia prawa zamówień 
publicznych, lecz pięć lat później, dopiero 
w 2009 roku. Do 2009 roku ustawodaw-
ca nie zdecydował się jednak skorzystać 
z możliwości wprowadzenia klauzul spo-
łecznych, a prawo zamówień publicznych 
stanowiło wyraźnie, że stosowane kryte-
ria oceny ofert mogą dotyczyć wyłącznie 
przedmiotu zamówienia, a nie na przykład 
właściwości czy cech wykonawcy. Właśnie 
w 2009 roku w ustawie – Prawo zamówień 
publicznych znalazły się dwa rozwiązania 
prawne, zwane potocznie klauzulami spo-
łecznymi. Pierwszą, dotyczącą wykonaw-
ców zatrudniających osoby niepełnospraw-
ne wprowadzono przez nowelizację prawa 
zamówień publicznych, drugą dotyczącą 
preferencji związanych z zatrudnieniem 
osób wykluczonych z rynku pracy, wpro-
wadzono zmieniając ustawę o spółdziel-
niach socjalnych23. Stosowanie tych klau-
zul społecznych nie było obowiązkowe 
przy udzielaniu zamówień publicznych. 
Dlatego też, jak można się było spodziewać, 
ich wykorzystanie okazało się w praktyce 
minimalne. Organizując postępowanie, 
zamawiający mogli zastrzec w ogłoszeniu 
o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, 
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u których ponad 50% zatrudnionych 
pra cowników stanowią osoby niepełno-
sprawne. Jak wynika z rocznych sprawoz-
dań z funkcjonowania systemu zamówień 
publicznych, sporządzanych przez UZP, 
w roku 2014 postępowań z takim zastrze-
żeniem było 183 (0,13% ogólnej liczby po-
stępowań), w roku 2013 było 400 (0,23%), 
w roku 2012 – 240 (0,14%) a w roku 2011 
– 325 (0,19%)24. Dopiero wprowadzenie 
w 2016 roku obligatoryjnych wymogów 
stosowania wybranych klauzul społecznych 
przy udzielaniu zamówień publicznych 
spowodowało radykalny wzrost ich wy-
korzystania. Udział społecznych zamó-
wień publicznych w ogólnej liczbie udzie-
lonych w 2017 roku zamówień publicznych  
wyniósł 17%25. 

Same regulacje prawne w tym przypad-
ku, tym bardziej że początkowo fakulta-
tywne, nie dawały spodziewanych rezulta-
tów. W związku z powyższym rząd podjął 
inicjatywę polegającą na przyjęciu wielo-
letniej strategii wykorzystania aspektów 
środowiskowych oraz społecznych w za-
mówieniach publicznych26. Strategia wska-
zywała możliwe kierunki rozwoju systemu 
zamówień publicznych, ze szczególnym 

24 Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych 
w 2014 r., UZP, Warszawa 2015 r., s. 44 i n. 

25 Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., Urząd Zamówień Publicznych, 
Warszawa 2018 r., s. 92.

26 Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010–2012, Urząd Zamó-
wień Publicznych, Warszawa 2010 r.

27 Rząd przyjął Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013–2016, 
a po upływie tego planu na kolejne lata 2017–2020.

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014, s. 65, ze zm.). Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.2.2014 w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/
WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.3.2014, s. 243, ze zm.).

29 Ustawa z 22.6.2016 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020). 

uwzględnieniem kształtowania działań 
w celu uzyskania zrównoważonego roz-
woju państwa. Podkreślono znaczenie 
środowiskowych zamówień dla rozwoju 
rynku. Obok aspektów środowiskowych 
zwrócono uwagę na zamówienia społecz-
ne jako element zwalczania przejawów 
dyskryminacji i społecznego wyklucze-
nia. Zapoczątkowane w 2010 roku spójne 
działania strategiczne były kontynuowane 
w kolejnych latach, przez przyjmowanie 
nowszych planów działania w obszarze 
rozwoju zrównoważonych zamówień pu-
blicznych27. Uwzględnianie klauzul spo-
łecznych w zamówieniach przewidziano 
także w Strategii „Sprawne Państwo 2020”, 
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 
oraz Krajowym Programie Rozwoju Eko-
nomii Społecznej. 

Te wszystkie działania podejmowa-
ne na szczeblu rządowym oraz zmia-
ny wprowadzone wejściem w życie 
w 2014 roku pakietu nowych dyrektyw 
koordynujących procedury udzielania 
zamówień publicznych28 spowodowały 
w 2016 roku zmianę przepisów usta-
wy – Prawo zamówień publicznych29. 
W jej wyniku, w wypadku zamówień 
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na usługi lub roboty budowlane, powstał 
obowiązek zatrudniania przez wykonaw-
ców zamówienia na podstawie umowy 
o pracę osób, które będą wykonywać 
czynności związane z realizacją zamówie-
nia, jeżeli polegają one na świadczeniu 
pracy w sposób określony w Kodeksie 
pracy30 w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerw-
ca 1974 roku. 

Obecnie w polskim prawie zamówień 
publicznych mamy do czynienia z nastę-
pującymi możliwościami wykorzystania 
klauzul społecznych:

 • klauzula społeczna określona w art. 22 
ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych, zgodnie z którą zamawiający może 
zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, 
że o udzielenie go mogą ubiegać się wy-
łącznie zakłady pracy chronionej oraz inni 
wykonawcy, których działalność lub dzia-
łalność ich wyodrębnionych organizacyj-
nie jednostek, mających realizować zamó-
wienie, obejmuje społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup 
społecznie marginalizowanych;

 • klauzula społeczna określona w art. 29 
ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych, zgodnie z którą zamawiający może 
określić w opisie przedmiotu zamówie-
nia wymagania związane z jego realizacją, 
które mogą obejmować między innymi 
aspekty społeczne, związane z innowacyj-
nością lub zatrudnieniem, w szczególno-
ści dotyczące zatrudnienia: bezrobotnych, 
młodocianych, osób niepełnosprawnych, 
czy też osób o których mowa w przepisach 
o zatrudnieniu socjalnym31;

30 Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.
31 Ustawa z 13.6.2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650).

 • klauzula społeczna określona w art. 138p 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
polegająca na zastrzeżeniu zamówienia 
na wybrane usługi społeczne, zdrowot-
ne i kulturalne w określonych sytuacjach. 

Ponadto ustawodawca wprowadził moż-
liwość określenia w opisie przedmiotu za-
mówienia wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 
ust. 3a, uwzględnienia w opisie przed-
miotu zamówienia wymagań w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych 
lub projektowania dla wszystkich użytkow-
ników na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. Odsyła 
jednocześnie do treści art. 30 a tej usta-
wy, zgodnie z którą w wypadku zamówień 
o szczególnych cechach zamawiający może 
określić w opisie przedmiotu zamówie-
nia, w kryteriach oceny ofert lub w wa-
runkach realizacji określone oznakowa-
nie, o ile spełnione zostaną ustawowe 
przesłanki. Również przy formułowaniu 
kryteriów oceny ofert można odnieść się 
do aspektów społecznych na podstawie 
art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych.

Istota klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych
Pojęcie „klauzule społeczne” nie zosta-
ło w żadnym akcie prawnym wprost 
zde finiowane. Dopiero w literaturze 
przedmiotu zaczęto utożsamiać klau-
zule społeczne z możliwością wykorzy-
stania określonych rozwiązań prawnych 
przy udzielaniu zamówień publicznych 
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w ściśle określonym celu. Klauzule spo-
łeczne są rozumiane również jako zgodne 
z prawem zamówień publicznych odstęp-
stwo od zasad zamówień publicznych, 
umożliwiające zastosowanie dodatko-
wych kryteriów wyboru wykonawcy 
z uwagi na ważne względy społeczne. 
Dla tego też są postrzegane jako instru-
ment polityki społecznej, pozwalający 
na określenie w dokumentacji przetar-
gowej wymogów o charakterze społecz-
nym, tak aby móc osiągnąć założony cel32. 
Najprościej, klauzule społeczne w zamó-
wieniach publicznych oznaczają rozwią-
zania prawne umożliwiające realizację 
celów społecznych w związku z wyko-
nywaniem zamówienia publicznego. 

Klauzule społeczne są więc instrumen-
tem umożliwiającym takie kształtowanie 
całego procesu udzielania zamówienia pu-
blicznego, aby poza realizacją podstawo-
wego celu zamówienia osiągane były inne 
społecznie korzystne cele. 

Zrównoważenie celu głównego (naj-
częściej efektywności ekonomicznej) za-
mówienia z celami dodatkowymi, w tym 
społecznymi, które zamierzamy osiągnąć 
udzielając zamówienia, będzie więc naj-
istotniejszym zadaniem w całym prowa-
dzonym procesie zakupu. Każdy zamawia-
jący powinien sobie uświadomić, na czym 
mu w danym momencie szczególnie za-
leży, czy na ekonomicznej efektywności, 
czy na aspektach społecznych. Dopiero 
wówczas istnieje możliwość stworzenia 
własnej polityki zakupowej. Określamy 
w niej wprost cele i założenia, które 

32 B. Kunysz-Syrytczyk: Koncepcja zamówień społecznie odpowiedzialnych w województwie dolnośląskim, 
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, 2017 r., s. 8.

będziemy chcieli zrealizować za pomo-
cą instrumentów zamówień publicznych. 
W szczególności musimy przeprowadzić 
analizy co do racjonalności zastosowania 
klauzul społecznych w planowanych zamó-
wieniach oraz dokonać oceny ich społecz-
nych skutków, kosztów i korzyści. Będą 
nam zatem potrzebne plany zamówień 
publicznych, sporządzane każdorazowo 
przed rozpoczęciem roku budżetowego. 
Ponadto, aby racjonalnie i w pełni świa-
domie wykorzystać określone klauzule 
społeczne, zamawiający musi posiadać 
wiedzę o aktualnych potrzebach w tym za-
kresie na terenie jego działania (np. okre-
ślenie poziomu bezrobocia, jego struktury, 
czy też uzyskanie informacji co do liczby 
osób niepełnosprawnych czy też defawo-
ryzowanych). Dopiero posiadanie takich 
informacji w pełni umożliwi podjęcie 
racjonalnej decyzji co do wykorzystania 
klauzul społecznych i ich rodzaju. 

Podmioty sektora publicznego, mając 
dokładne informacje o potrzebach spo-
łecznych na terenie danej gminy, powiatu, 
czy też województwa, mogą dokładniej 
zdefiniować wymagania w formie odpo-
wiednio dobranych klauzul społecznych 
w udzielanych zamówieniach. Co najważ-
niejsze, w takiej sytuacji nie będą to klau-
zule dobierane na siłę, bo jest taka moda, 
lecz odpowiadające rzeczywistym potrze-
bom danej społeczności lokalnej. 

Przykładowo, sektor publiczny przezna-
cza dużo środków na przekwalifikowa-
nie i aktywizację osób bezrobotnych, któ-
rych i tak nikt nie będzie chciał zatrudnić, 
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zaś przy wykorzystaniu odpowiednio do-
branych klauzul w udzielanych zamówie-
niach, takie osoby przynajmniej okresowo 
będą mogły znaleźć pracę. Ponadto świado-
me stosowanie klauzul społecznych może 
ułatwić dostęp do zamówień publicznych 
podmiotom, które prowadząc reintegrację 
zawodową osób wykluczonych społecznie 
nie są w stanie konkurować z wykonaw-
cami z rynku. Może to dotyczyć na przy-
kład zakładów aktywizacji zawodowej 
czy też spółdzielni socjalnych.

Jak słusznie stwierdza Mateusz Saczyw-
ko, koszty związane ze stosowaniem klau-
zul społecznych (zwiększenie wartości 
kwoty umowy w związku z konieczno-
ścią uwzględnienia kosztów zatrudnia-
nia na podstawie umów o pracę bądź 
też w związku z weryfikacją, czy w trakcie 
jej wykonywania pracownicy powinni być 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) 
nie mogą jednak przysłonić korzyści spo-
łecznych33. Zamawiający, stosując klauzule 
społeczne, przede wszystkim zwiększa 
efektywność wydatkowania publicznych 
pieniędzy, bo za te same pieniądze reali-
zuje dodatkowe cele społeczne, których 
osiągnięcie niejednokrotnie jest niemoż-
liwe w inny sposób.

Z kolei zdaniem NIK, stosowanie klauzul 
społecznych powinno wpłynąć na poprawę 
sytuacji na rynku pracy osób defaworyzo-
wanych, w szczególności w drodze udzie-
lania większej liczby zamówień przedsię-
biorstwom, które zatrudniają osoby mające 

33 M. Saczywko: Klauzule społeczne – korzyści, „Przetargi Publiczne”, luty 2018 r.
34 Informacja o wynikach kontroli NIK: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez  

administrację publiczną, KAP.430.017.2016.
35 M Saczywko: Klauzule…, op.cit.

szczególne problemy z integracją zawodową 
i społeczną34.

Dlaczego więc wykorzystywanie klauzul 
społecznych w zamówieniach jest takie 
znikome w praktyce, pomimo wprowadzo-
nych zmian w przepisach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych i szeroko zakrojo-
nej kampanii informacyjno-szkoleniowej?

Sam przepis prawa, choćby najlepszy 
nie sprawi, że klauzule społeczne będą 
powszechnie stosowane. Najważniejszy 
zawsze jest człowiek, który musi konkret-
ne rozwiązania zastosować w praktyce, 
ale tylko wtedy, kiedy będzie je rozumiał 
i nie będzie miał żadnych wątpliwości 
co do celu ich zastosowania w konkret-
nym przypadku. 

Należy jednak pamiętać, że nawet 
najlepsza regulacja prawna nie okaże się 
użyteczna, jeżeli zainteresowani nie będą 
jej w sposób jak najbardziej racjonalny 
stosowali w praktyce. Przy stosowaniu 
nowych regulacji prawnych nie bez zna-
czenia będą dotychczasowe doświad-
czenia, a także wypracowane przez lata 
orzecznictwo. 

Wydaje się, że wciąż dla wielu zama-
wiających jest to nowe, mało znane roz-
wiązanie, więc go w praktyce nie stosu-
ją. Przyczyną tak znikomego korzystania 
z klauzul społecznych jest także brak świa-
domości korzyści, jakie wynikają z ich sto-
sowania oraz brak wiedzy i doświadczenia, 
jakie klauzule i w jaki sposób sformułować 
w dokumentacji przetargowej35. 
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Również NIK w przeprowadzonych 
kontrolach dotyczących stosowania klau-
zul społecznych zidentyfikowała trud-
ności i bariery zamawiających, związa-
ne z właściwą interpretacją przepisów 
prawa, brakiem dostatecznej wiedzy 
oraz doświadczenia w tym zakresie36. 
Niewątpliwie barierą mogła też być obawa 
przed niską jakością realizacji zamówie-
nia, czy też opóźnieniem w jego wyko-
naniu.

Pewne trudności w bardziej powszech-
nym stosowaniu klauzul społecznych 
można dostrzec w umiejętności wła-
ściwego zbilansowania korzyści czysto 
ekonomicznych i tych pozaekonomicz-
nych, wynikających chociażby z wpływu 
na kwestie społeczne. Dzieje się tak dla-
tego, że przez wiele lat funkcjonowania 
systemu zamówień publicznych, zama-
wiający w niewielkim stopniu zwracali 
uwagę na wskaźnik value for money (naj-
lepszy stosunek wartości do ceny) reali-
zowanych zakupów37. 

Przed przystąpieniem do realizacji kon-
kretnego zamówienia strona publiczna po-
winna przeprowadzić analizy pod kątem 
możliwości uzyskania najlepszej warto-
ści przy danym sposobie realizacji zamó-
wienia, które muszą uwzględniać ocenę 
różnych sposobów wyłaniania wykonaw-
ców, jak też różne modele potencjalnej 
współpracy. 

Właśnie wstępna analiza przed przy-
gotowaniem dokumentacji przetargo-
wej powinna dać odpowiedź, czy i jakie 

36 Informacja o wynikach kontroli NIK: pt. Klauzule społeczne…, op.cit. 
37 A. Panasiuk, A. Rybak: VfM principle in the Polish public procurement system, „Studia Prawnicze i Admini-

stracyjne” nr 19/2017, s. 27-33.

klauzule społeczne w danym przypadku 
mogą mieć zastosowanie. Niewątpliwie, 
analiza będzie wartościowa jedynie wtedy, 
kiedy zostanie oparta na rzeczywistych 
potrzebach. 

Zastosowanie klauzul społecznych 
w praktyce wymaga uzyskania przez or-
ganizatora postępowania odpowiedzi 
na szereg pytań. Przykładowo, czy klau-
zule społeczne: 

 • zwiększają szansę lub powodują wyklu-
czenie konkurencji;

 • utrudnią małym i średnim przedsiębior-
stwom (MSP) skuteczny udział w postę-
powaniu;

 • zwiększą ogólne końcowe koszty zamó-
wienia;

 • spowodują zmniejszenie przejrzystości 
całego postępowania;

 • wpłyną na zwiększenie biurokracji w po-
stępowaniu;

 • zwiększą szansę na wystąpienie korupcji.
Zasada best value for money powinna 

być rozumiana jako obowiązek podmio-
tu publicznego mądrego gospodarowania 
publicznymi pieniędzmi, w sposób zapew-
niający najlepszą relację wartości do ceny 
oraz realizacji zadań zgodnie z zasadami 
demokracji, ładu korporacyjnego, rozsąd-
ku i uczciwości. 

Wymaga ona konsultacji z innymi pod-
miotami publicznymi, odbiorcami usług 
publicznych, konsumentami, podatnikami, 
tak by móc określić co w danym momencie 
na danym obszarze oraz w danych uwa-
runkowaniach zewnętrznych jest dla nich 
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najlepsze. Wymaga nie tylko uwzględnie-
nia relacji wartości do ceny w momencie 
przygotowywania dokumentacji przetar-
gowej, ale również ciągłego podnoszenia 
efektywności kosztowej i jakości w proce-
sie świadczenia usługi publicznej. 

Wymagany jest więc ciągły przepływ 
informacji, zarówno między jednostkami 
sektora publicznego, jak i samymi zama-
wiającymi, ponieważ jedynie to umożliwi 
kompleksowe zarządzanie polityką zamó-
wień publicznych na szczeblu lokalnym 
oraz państwowym. 

Przepływ informacji dotyczący zamó-
wień publicznych udzielanych w poszcze-
gólnych obszarach umożliwia władzy pu-
blicznej lepszą ich alokację, a przez to wy-
korzystanie takich aspektów zamówień jak: 
pobudzanie aktywności regionów, rozwój 
konkurencji poszczególnych segmentów 
gospodarki, czy też wpływanie na kwe-
stie społeczne. 

Jedynie posiadanie informacji o fak-
tycznych potrzebach może dać podsta-
wę do zdefiniowania celów strategicznych 
funkcjonowania państwa, szczególnie 
celów długookresowych, bez określenia 
których nie możemy mówić o spójnym 
rozwoju i poprawie pozycji obywateli 
we współczesnym świecie. 

Tradycyjne podejście do roli państwa 
zakłada, że powinno ono dbać o wzrost go-
spodarczy. Można to osiągnąć przez ogra-
niczanie tendencji regulacyjnych w po-
szczególnych płaszczyznach gospodarki, 
wprowadzanie sprawnego systemu po-
datkowego przyjaznego społecznie, wolną 
przedsiębiorczość oraz stabilizację roz-
wiązań prawnych. 

W pozostałym obszarze pomocne mają 
być konkurencyjne siły wolnego rynku. 

Narzędziem wspomagającym państwo 
w realizacji jego funkcji będą regulacje 
prawne systemu zamówień publicznych 
wprowadzające elementy konkurencyjno-
ści, transparentności w relacjach sektora 
publicznego z prywatnym, a ostatnio rów-
nież wykorzystujące klauzule społeczne 
lub środowiskowe. 

Do wspomagania funkcji państwa nie-
zbędna jest jednak długookresowa stra-
tegia jego rozwoju gospodarczego, która 
zapewni sprawniejsze i bardziej efek-
tywne działania w poszczególnych ob-
szarach gospodarki przy wykorzystaniu 
między innymi instrumentów zamówień 
publicznych. 

Takie podejście pozwoli na restruk-
turyzację upadających gałęzi gospodar-
ki i rozwój nowych, jak też odpowied-
nie osłony socjalne dla społeczeństwa, 
przez celowe i systemowe odziaływanie 
na jednostki sektora publicznego udzie-
lające zamówień. 

Podsumowanie
Wykorzystywanie klauzul społecznych 
w zamówieniach publicznych na samym 
początku ich wprowadzania do regulacji 
prawnych mogło być traktowane jako swo-
ista moda, w środowisku bardziej świado-
mych społecznie zamawiających. 

Obecnie jest to raczej narzędzie umożli-
wiające, przy stosowaniu procedur zamó-
wień publicznych, realizację pozaekono-
micznych celów wynikających z realnych 
potrzeb społecznych. 

Częstotliwość wykorzystywania klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych 
nie napawa optymizmem, jednakże wydaje 
się, że dość dobrze zostały zidentyfikowane 
bariery wpływające na taki stan rzeczy.
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Na pewno kluczowe będzie odpowied-
nie przygotowanie zamawiających do ta-
kiego działania, obiektywne określenie 
potrzeb społecznych i spodziewanych 
skutków takich działań. Nie będzie 
to możliwe bez rzetelnego rozpozna-
nia rynku potencjalnych wykonawców 
i ich możliwości konkurowania o zamó-
wienie publiczne, kiedy oferta spełnia 
wymogi wynikające z zastosowanych 

klauzul społecznych. Po spełnieniu po-
wyższych wymogów na pewno wiele za-
mówień publicznych będzie udzielanych 
z ich uwzględnieniem.
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