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•	 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 83/01 
z dnia 30.3.2010)

•	 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordy-
nująca procedury udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług poczto-
wych (Dz. U. L 134 z 30.4.2004)

•	 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. do-
tycząca koordynacji procedur przetargów pu-
blicznych na roboty budowlane, dostawy oraz 
usługi (Dz. U. L 134 z 30.4.2004)

•	 Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie zamówień publicznych, uchylająca dyrek-
tywę 2004/18/WE (Dz. U. L 94 z 28.03.2014)

•	 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-
wie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. L 
94 z 28.03.2014)

•	 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/23/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania koncesji (Dz. U. L 94 z 28.03.2014)

•	 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 
177 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
poz. 1232)

•	 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 
z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009  
nr 19 poz. 100 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.)

•	 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 
z późn. zm.)

•	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy do-
tyczących realizacji zadania publicznego oraz 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zada-
nia opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 
10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

•	 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług 
o charakterze priorytetowym i nieprioryteto-
wym (Dz. U. 2010 nr 12 poz. 68)

Akty	prawne	cytowane	w	publikacji:
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Zlecając realizację zadań publicznych, można 
uwzględniać dodatkowe korzyści społeczne, 
na przykład wspierać zatrudnienie osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, udostępniać usługi 
czy też przestrzeń dla osób niepełnospraw-
nych albo zlecać realizację zadań publicznych 
podmiotom, które realizują ważne cele spo-
łeczne. Uwzględnianie dodatkowych aspek-
tów społecznych można nazwać społecznie	
odpowiedzialnym	zlecaniem	zadań	publicz-
nych. To nowy termin, sformułowany przez 
autora publikacji, pozwalający uwzględnić 
różne sposoby i formy zlecania zadań pu-
blicznych w ramach jednego, prospołeczne-
go podejścia. Niniejsza publikacja wyjaśnia, 
na czym to podejście polega, dlaczego warto 
je stosować i w jaki sposób przy zlecaniu za-
dań publicznych można uwzględniać aspekty 
społeczne.

Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań 
publicznych mogą praktykować wszyscy ci, 
którzy zobowiązani są do stosowania prze-
pisów dotyczących wydatkowania pieniędzy 
publicznych: administracja rządowa i samo-
rządowa, a także podmioty niepubliczne 
dysponujące środkami publicznymi. Pojęcie 

środków publicznych jest przy tym szero-
kie: są to zarówno środki z budżetu państwa 
i jednostek samorządu terytorialnego, jak 
i z budżetów innych podmiotów zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz z bu-
dżetu Unii Europejskiej i innych międzyna-
rodowych lub rządowych instytucji finanso-
wych. 

Publikacja adresowana jest jednak szcze-
gólnie do jednostek	 samorządu	 terytorial-
nego, gdyż to one są w Polsce instytucjami, 
które najczęściej zlecają zadania publiczne. 
W 2011 roku w oparciu o Ustawę o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(UDPPiW) administracja rządowa podpisa-
ła z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego 4 099 umów na realizację 
zadań publicznych i wydatkowała na to oko-
ło 597 milionów złotych, w tym 47 milionów 
ze środków Unii Europejskiej. W tym samym 
roku administracja samorządowa podpisa-
ła z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego 57 524 umowy (czyli czter-
nastokrotnie więcej niż administracja rządo-

1. Wprowadzenie
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wa) na realizację zadań publicznych, wydając 
na to łącznie około 4,2 miliarda złotych (sied-
miokrotnie więcej niż administracja rządo-
wa), w tym około 222 milionów ze środków 
Unii Europejskiej1. 

Wykres 1: udział administracji rządowej i samorzą-
dowej w ogólnej puli środków wydatkowanych na 
realizację zadań publicznych zleconych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym 
w 2011 roku w ramach Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (w procentach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

1 „Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 
2010 i 2011”, Biblioteka Pożytku Publicznego, Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012.

Wartość zadań zleconych w ramach zamó-
wień publicznych w 2013 roku była prawie 
trzydziestokrotnie większa niż zadań zleco-
nych w ramach Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, ale tu także naj-
liczniejszą grupą zamawiających były jednost-
ki samorządu terytorialnego (JST), które sta-
nowiły 64,23% wszystkich zamawiających2.

Wykres 2: udział administracji samorządowej i pozo-
stałych podmiotów w ogólnej liczbie zlecających za-
dania publiczne w ramach Prawa zamówień publicz-
nych w 2013 roku (w procentach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UZP

2  „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicz-
nych w 2013 r.”, Urząd Zamówień Publicznych, War-
szawa 2014

pozostałe podmioty 

administracja samorządowa

36%

64%

administracja samorządowa

administracja rządowa

12%

88%
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Zdecydowana większość za-
dań publicznych ma charakter 
zadań	 użyteczności	 publicz-
nej, czyli takich, których ce-
lem jest bieżące i nieprzerwa-
ne zaspokajanie potrzeb ludzi 
w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych3. 
Zadaniami użyteczności pu-
blicznej są w całości zadania 
własne samorządów teryto-
rialnych, a usługi użyteczności 
publicznej świadczone przez 
samorządy zwane są usługa-
mi komunalnymi. Wśród nich 
szczególnie ważne są usługi	
społeczne, do których zaliczyć 
można usługi w sferze ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej, edukacji publicznej, kultury 
czy też przeciwdziałania bezrobociu. To usługi 
społeczne w dużej mierze przesądzają o jako-
ści życia mieszkańców i stopniu zaspokajania 
ich potrzeb4. 

Publikacja szczególną uwagę skupia na możli-
wości zlecania zadań publicznych podmiotom 
niepublicznym	 realizującym	cele	 społeczne. 
Najczęstszą formą ich działania (choć nie wy-
łączną) jest właśnie realizacja szeroko rozu-
mianych usług społecznych. Powierzając reali-
zację zadań publicznych tym podmiotom, zle-

3 Art. 1, ust. 2 Ustawy o gospodarce komunalnej.
4 Więcej na temat usług użyteczności publicznej i usług 

społecznych w: K. Cibor, „Usługi użyteczności publicz-
nej a ekonomia społeczna”, FISE, Warszawa 2014.

cający	przyczynia	się	pośrednio	do	osiągania	
ich	celów	społecznych, które są także często 
istotne z punktu widzenia celów i zadań zle-
cającego, oraz do rozwoju usług społecznych 
przez nie świadczonych. W grupie podmiotów 
realizujących cele społeczne można wyróżnić 
przede wszystkim podmioty	realizujące	dzia-
łalność	 pożytku	 publicznego, czyli działal-
ność w sferze 33 zadań pożytku publicznego 
określonych w Ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (art. 4, ust. 1). Są 
to między innymi stowarzyszenia, fundacje, 
kościoły i organizacje kościelne, a także spół-
dzielnie socjalne i spółki prawa handlowego, 
które statutowo realizują zadania pożytku pu-
blicznego. Druga grupa to podmioty	 gospo-
darcze,	których	działalność	gospodarcza	słu-
ży	 realizacji	 celów	społecznych. Wśród nich 

Wykres 3: liczba działających wybranych typów podmiotów realizują-
cych działalność pożytku publicznego w 2012 roku (w tysiącach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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wyznaniowe
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znajdują się spółdzielnie socjalne, spółdzielnie 
pracy, spółdzielnie spożywców, spółki prawa 
handlowego nie nastawione na zysk. Podmio-
ty te realizują cele społeczne na dwa sposoby: 
tworząc miejsca pracy, w szczególności dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i prowadząc działalność społecznie użytecz-
ną, na której realizację przeznaczają dochody 
z działalności gospodarczej.

Cele społeczne realizowane przez stowarzy-
szenia, fundacje i inne organizacje społeczne 
najczęściej mieściły się w sferze sportu, tury-
styki, ratownictwa, kultury i sztuki, edukacji 
i wychowania, pomocy społecznej i humani-
tarnej, ochrony zdrowia i rozwoju lokalnego. 
Na koniec 2012 roku te podmioty zatrud-
niały na podstawie stosunku pracy łącznie 

147 tysięcy osób, w tym dla 
niemal 126 tysięcy praca ta 
stanowiła główne miejsce 
zatrudnienia. Aż 72% za-
trudnionych stanowiły ko-
biety5. W 2012 roku w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym 
zarejestrowanych było tak-
że 17 155 spółdzielni, w tym 
1 466 spółdzielni socjal-
nych6. Wszystkie te podmio-
ty łączy to, że poprzez dzia-
łalność pożytku publicznego 
i/lub działalność gospodar-
czą realizują cele ważne 
społecznie. Najczęściej jest 
to integracja społeczna i za-

wodowa osób zagrożonych marginalizacją i/
lub świadczenie szeroko rozumianych usług 
społecznych czy też wsparcia dla obywateli.

Na diagramie widać, że w obszarze działalno-
ści pożytku publicznego pojawiają się liczne 
podmioty nie mające osobowości prawnej. 
Są to na przykład stowarzyszenie zwykłe, od-
działy stowarzyszeń, koła gospodyń wiejskich, 
rady rodziców i inne grupy niesformalizowa-
ne. Brak osobowości prawnej powoduje, że 
nie można bezpośrednio zlecać im realizacji 
zadań publicznych, ale mogą one brać udział 
w ich realizacji na przykład we współpracy 

5 „Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicz-
nej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r.”, 
notatka informacyjna, GUS, 28/03/2014.

6 Źródło: KRS.

Diagram 1: niepubliczne podmioty realizujące cele społeczne

Źródło: opracowanie własne

STOWARZYSZENIA

SPÓŁKI	NON-PROFIT

SPÓŁDZIELNIE	SOCJALNE

SPÓŁDZIELNIE	PRACY,	
SPOŻYWCÓW,	

KONSUMENCKIE

FUNDACJE

KOŚCIOŁY	
I	ORGANIZACJE	
KOŚCIELNE

PODMIOTY	
NIE	MAJĄCE	
OSOBOWOŚCI	

PRAWNEJ

Działalność	pożytku	publicznego

Działalność	gospodarcza	służąca	celom	społecznym
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ze stowarzyszeniem czy fundacją, która jest 
realizatorem zadania publicznego. Diagram 
pokazuje także, że większość podmiotów 
może jednocześnie prowadzić działalność po-
żytku publicznego i działalność gospodarczą. 
Dopuszcza to Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy 
podmiotowe, regulujące działalność poszcze-
gólnych typów podmiotów. Tak jest w przy-
padku spółdzielni socjalnych czy spółek nie 
nastawionych na zysk, które są podmiotami 
gospodarczymi realizującymi zadania pożytku 
publicznego. I na odwrót, stowarzyszenia czy 
fundacje, które zgodnie z prawem powoływa-
ne są do realizacji celów społecznych, mogą 
także prowadzić działalność gospodarczą. 
W 2012 roku 7% wszystkich organizacji poza-
rządowych zadeklarowało prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej7.

Większość tych podmiotów działa w sferze 
ekonomii	społecznej, czyli aktywności oby-
watelskiej, która poprzez działalność eko-
nomiczną i działalność pożytku publiczne-
go służy: integracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 
społecznych użyteczności publicznej (na 
rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lo-
kalnemu8. Podmioty działające w tej sferze, 

7 „Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicz-
nej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r.”, 
notatka informacyjna, GUS, 28/03/2014.

8 „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014.

zwane podmiotami	 ekonomii	 społecznej, 
są przedmiotem wsparcia ze strony państwa 
w ramach przyjętego w 2014 roku Krajowe-
go Programu Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej. Większość opisanych dalej możliwości 
uwzględniania aspektów społecznych może 
być wykorzystana przez podmioty ekonomii 
społecznej, co w mniejszym lub większym 
stopniu ułatwia im dostęp do wykonywania 
zadań publicznych. To pozwala im skutecz-
niej i stabilniej realizować cele społeczne. 

Prawo precyzyjnie nie definiuje zadań pu-
blicznych. Ogólnie są to zadania należące 
do kompetencji instytucji publicznych finan-
sowane lub współfinansowane ze środków 
tych instytucji. Zadania publiczne są różnie 
klasyfikowane, co ma znaczenie dla wyboru 
sposobów i form ich zlecania. Na gruncie za-
mówień publicznych zadania zlecane są ogól-
nie podzielone na trzy kategorie: 

•	 roboty	budowlane, czyli wykonanie albo 
zaprojektowanie i wykonanie budowy, 
a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; roboty budowlane to zada-
nie, które nie mieści się w sferze pożytku 
publicznego, nie jest to także działalność 
statutowa organizacji pozarządowych. 
Dlatego głównym sposobem zlecenia ta-
kiego zadania będą zamówienie publicz-
ne, ale mogą być one realizowane na przy-
kład przez spółdzielnie socjalne, z których 
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część specjalizuje się w wykonywaniu re-
montów i innych prac budowlanych,

•	 dostawy, czyli nabywanie rzeczy, praw 
oraz innych dóbr, w szczególności na pod-
stawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, 
dzierżawy oraz leasingu; w przypadku do-
staw z reguły nie jest to także domena dzia-
łalności pożytku publicznego, ale na przykład 
dostawami gadżetów promocyjnych czy ar-
tykułów biurowych zajmują się spółdzielnie 
socjalne czy też organizacje pozarządowe 
w ramach swojej działalności gospodarczej,

•	 usługi to wszelkie zadania, których przedmio-
tem nie są roboty budowlane lub dostawy; 
duża część usług, w szczególności społecz-
nych, ale nie tylko, to zarówno sfera działal-
ności pożytku publicznego, jak i obszar ak-
tywności podmiotów społecznych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapewnienie schronienia osobom bez-
domnym, będące zadaniem własnym 
gmin, jest w większości przypadków 
zlecane organizacjom pozarządowym. 
Przykładem może być Charytatywne Sto-
warzyszenie Niesienia Pomocy Chorym 
Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” 
w Lublinie, które prowadzi Lubelski Ośro-
dek Wychodzenia z Bezdomności obej-
mujący: całoroczną noclegownię, dwie 
sezonowe noclegownie, schronisko dla 
bezdomnych mężczyzn oraz hostel dla 
trzeźwiejących alkoholików.

Wiele organizacji pozarządowych i spół-
dzielni socjalnych świadczy również usłu-
gi opiekuńcze zlecane przez samorządy. 
Spółdzielnia Socjalna „Opieka” ze Słupna 
k. Płocka na zlecenie gminnego ośrodka 
pomocy społecznej od kilku lat świadczy 
usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne oso-
bom starszym.

W 2013 roku zamówienia na roboty budow-
lane stanowiły 23% wszystkich postępowań, 
na dostawy 40%, a na usługi 37%9.

W ramach Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nie ma takie-
go podziału zadań, jak w Prawie zamówień 
publicznych. Specyfika sfery pożytku pu-
blicznego powoduje, że większość z nich to 
usługi. Zlecane organizacjom pozarządowym 
zadania klasyfikowane są albo według zadań 
własnych zlecającego, albo według zadań 
pożytku publicznego. W 2011 roku samorzą-
dy terytorialne najczęściej zlecały organiza-
cjom pozarządowym zadania z zakresu:

•	 wspierania i upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu (91% wszystkich JST zleca-
jących zadania),

•	 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób (71%),

9 „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych…”, op. cit.
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•	 działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych (65%),

•	 ochrony i promocji zdrowia (59%),

•	 przeciwdziałania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym (56%),

•	 turystyki i krajoznawstwa (52%),

•	 wypoczynku dzieci i młodzieży (49%),

•	 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego (49%)10.

Wiele organizacji pozarządowych wspie-
ra w różnych formach aktywizację i inte-
grację osób niepełnosprawnych. Przykła-
dem może być Stowarzyszenie Integracji 
Osób Niepełnosprawnych SION z Bar-
toszyc, które między innymi prowadzi 
Zakład Aktywności Zawodowej, Klub 
Integracji Społeczne, a także organizuje 
warsztaty i turnusy rehabilitacyjne dla 
osób niepełnosprawnych. 

Organizacje przejawiają również dużą 
aktywność w sferze kultury. Fundacja 
Domu Kultury w Tczewie prowadzi stałe 
zajęcia plastyczne i taneczne dla dzieci 
i osób starszych, organizuje wystawy, 
turnieje tańca, wybory Miss i Mistera 
Złotego wieku oraz Festiwal Muzyki Ro-
dzinnej FAMILIA.

10 „Sprawozdanie z funkcjonowania Ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie…”, op. cit.

Wiele niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej oferujących usługi zdrowot-
ne i opiekuńcze dla osób z różnymi ro-
dzajami problemów zdrowotnych jest 
prowadzonych przez organizacje poza-
rządowe. Przykładem mogą być hospicja 
działające w większości przy różnych sto-
warzyszeniach i fundacjach czy też kilka-
dziesiąt poradni uzależnień Stowarzysze-
nia MONAR.
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Społecznie	 odpowiedzialne	 zlecanie	 zadań	
publicznych jest szerszym ujęciem podej-
ścia zwanego społecznie odpowiedzialnymi 
zamówieniami publicznymi lub krócej - spo-
łecznymi zamówienia publicznymi. Różnica 
polega na tym, że społecznie odpowiedzial-
ne zlecanie zadań publicznych obejmuje 
różne sposoby zlecania, a społeczne zamó-
wienia publiczne dotyczą jedynie prawa za-
mówień publicznych. Istota podejścia w obu 
przypadkach jest jednak taka sama. Chodzi 
o uwzględnienie przy zlecaniu zadań publicz-
nych dodatkowych aspektów społecznych.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia pu-
bliczne to termin, którym posługuje się od 
kilkunastu lat Komisja Europejska. Komisja 
dostrzegła pod koniec ubiegłego wieku, że 
zamówienia publiczne mogą być instrumen-
tem służącym nie tylko skutecznemu i efek-
tywnemu wydatkowaniu środków publicz-
nych, ale także realizowaniu celów polityki 

społecznej i środowiskowej całej Unii i po-
szczególnych krajów członkowskich. Zaowo-
cowało to między innymi wprowadzeniem 
w 2004 roku w dyrektywach dotyczących za-
mówień publicznych rozwiązań, które umoż-
liwiają uwzględnianie aspektów społecznych 
(a także środowiskowych)11 oraz promowa-
niem przez Komisję Europejską i inne insty-
tucje unijne społecznych (i środowiskowych) 
zamówień publicznych. Większość rozwiązań 
wprowadzonych w dyrektywach unijnych nie 
ma charakteru obligatoryjnego, a decyzja 
o ich wykorzystaniu należy do krajów człon-
kowskich. Polska na przykład zdecydowała 
się skorzystać z dwóch tak zwanych klauzul 

11 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady koordynująca procedury udzielania zamó-
wień przez podmioty działające w sektorach gospo-
darki wodnej, energetyki, transportu i usług pocz-
towych oraz Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząca koordynacji proce-
dur przetargów publicznych na roboty budowlane, 
dostawy oraz usługi.

2. Dlaczego stosować
społecznie odpowiedzialne  
zlecanie zadań publicznych?
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społecznych, które w 2009 roku znalazły się 
w polskim Prawie zamówień publicznych 
(więcej o klauzulach społecznych w dalszej 
części publikacji).

Komisja Europejska wskazuje dość szerokie 
spektrum celów społecznych, które mogą 
realizować społeczne zamówienia publiczne. 
W przewodniku poświęconym społecznym 
zamówieniom publicznym wydanym przez 
Komisję Europejską pojęcie społecznie od-
powiedzialnych zamówień publicznych defi-
niowane jest w sposób następujący: „Termin 
«społecznie odpowiedzialne zamówienia 
publiczne» oznacza zamówienia publiczne, 
w ramach których bierze się pod uwagę 
co najmniej jedną z następujących kwestii 
społecznych: możliwości zatrudnienia, god-
ną pracę, zgodność z prawami społecznymi 
i z prawem do pracy, integrację społeczną 
(w tym także osób niepełnosprawnych), rów-
ność szans, dostępność, projektowanie dla 
wszystkich, uwzględnianie kryteriów zrów-
noważonego rozwoju, w tym kwestii etycz-
nego handlu oraz szerszego dobrowolnego 
przestrzegania zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu (corporate social respon-
sibility - CSR), z jednoczesnym uwzględnie-
niem zasad ujętych w Traktacie Unii Europej-
skiej oraz w dyrektywach dotyczących zamó-
wień publicznych”12. Istotne jest natomiast, 

12 Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik doty-
czący uwzględniania kwestii społecznych w zamó-
wieniach publicznych”, Urząd Publikacji Unii Euro-
pejskiej, Luksemburg 2011.

aby takie praktyki zamawiających nie były 
sprzeczne z unijnym i krajowym prawem 
dotyczącym zamówień publicznych oraz aby 
nie naruszały zasad traktatowych, w szcze-
gólności:

•	 zakazu dyskryminacji ze względu na przy-
należność państwową, 

•	 swobodnego przepływu towarów oraz za-
kazu ograniczeń ilościowych w przywozie 
i wywozie, oraz wszelkich środków o skut-
ku równoważnym,

•	 swobody prowadzenia działalności gospo-
darczej, 

•	 swobody świadczenia usług13.

W Polsce, a także w większości krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, najczęściej 
w społecznych zamówieniach publicznych 
uwzględniane są kwestie zatrudnienia i in-
tegracji społecznej. Polskie Prawo zamó-
wień publicznych (Pzp), poza wspomnianymi 
dwoma klauzulami społecznymi, pozwala 
uwzględnić aspekty społeczne w kilku wy-
miarach, omówionych poniżej.

Poza zamówieniami publicznymi drugim po-
wszechnie stosowanym w Polsce sposobem 
zlecania zadań publicznych jest zlecanie ich 
w formach określonych w Ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. Ten sposób zlecania pozwala wspierać 

13 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktat 
o Unii Europejskiej.
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wypełnianie celów społecznych przez wy-
konawców zadań publicznych, którymi są 
podmioty statutowo powołane do realizacji 
tych celów. Jest on ograniczony wyłącznie do 
tego typu podmiotów, ale zakres zadań zle-
canych także jest zawężony do zadań sfery 
pożytku publicznego.

Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań 
publicznych to podejście, które pozwala 
uwzględnić przy zlecaniu i realizacji zadań 
publicznych dodatkowe aspekty społeczne. 
Obejmuje zamówienia publiczne, jak i zleca-
nie zadań w ramach Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a tak-
że inne sposoby określone w odpowiednich 
przepisach. Niezależnie od sposobu i formy 
zlecania zadania publicznego, jego celem 
jest wyłonienie realizatora, który skutecz-
nie, efektywnie i użytecznie 
je wykona. Jednak zlecanie 
zadań publicznych może 
także przynosić dodatkowe 
korzyści, istotnych z punktu 
widzenia interesu społecz-
nego. 

Dodatkowe korzyści spo-
łeczne mogą być uwzględ-
niane przez zlecających 
w sposób pośredni	lub	bez-
pośredni. Sposób pośredni 
oznacza najczęściej zlecanie 
zadań publicznych tym pod-
miotom, których misją jest 

realizowanie celów społecznych. Umożliwia-
jąc im realizację zadań publicznych, zlecający 
przyczynia się pośrednio do wspierania mi-
sji społecznej tych podmiotów. Z założenia 
temu służy właśnie zlecanie zadań publicz-
nych organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom prowadzącym działalność po-
żytku publicznego, bo jest to działalność wy-
pełniająca istotne cele społeczne. Również 
na gruncie zamówień publicznych możliwe 
jest zlecanie zadań tego typu podmiotom 
czy też ułatwianie im dostępu do zamówień 
publicznych w sytuacji, w której społeczna 
misja ogranicza ich zdolności konkurencyjne.

Sposób bezpośredni to najczęściej nakła-
danie na wykonawców zadań publicznych 
wymogów, które służą realizacji celów spo-
łecznie użytecznych. Takie możliwości do-

Diagram 2: społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań publicznych

Źródło: opracowanie własne

BEZPOŚREDNIE

Nakładanie na realizatorów zadań 
publicznych wymagań związanych 
z celami społecznymi, na przykład 
zatrudniania osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, prze-
strzegania zasad BHP czy dosto-
sowywania usług do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

POŚREDNIE

Zlecanie zadań publicznych pod-
miotom realizującym cele spo-
łeczne, co pośrednio wspiera je 
w osiąganiu korzyści społecznych, 
na przykład integracji społeczno-
-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym lub 
świadczeniu usług społecznych.

SPOŁECZNIE	ODPOWIEDZIALNE	ZLECANIE	ZADAŃ	PUBLICZNYCH
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tyczą przede wszystkim zamówień publicz-
nych. Zlecający może na przykład określić, 
że wykonawca zamówienia publicznego 
ma stosować w jego realizacji technologie 
przyjazne środowisku czy też zatrudnić oso-
by, które mają utrudniony dostęp do rynku 
pracy. Stosowanie rozwiązań pozwalających 
uwzględniać ważne kwestie społeczne musi 
wynikać z przepisów prawa dopuszczających 
taką możliwość. Zlecający zadanie nie może 
wprowadzać pozaprawnych wymogów, gdyż 
mogłoby to stanowić ograniczenie konku-
rencyjności. 

Unia Europejska w 2014 roku przyjęła nowe 
dyrektywy dotyczące zamówień publicz-
nych, które znacznie poszerzają możliwości 
bezpośredniego uwzględniania aspektów 
społecznych w zamówieniach publicznych14. 
Polska ma czas do kwietnia 2016 roku na 
wdrożenie nowych dyrektyw, więc być może 
od 2016 roku przedstawiony poniżej katalog 
możliwości znacznie się poszerzy.

Korzyści ze stosowania społecznie odpowie-
dzialnego zlecania zadań publicznych są róż-

14 Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylają-
ca Dyrektywę 2004/18/WE, Dyrektywa Parlamen-
tu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans-
portu i usług pocztowych, uchylająca Dyrektywę 
2004/17/WE, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji.

norodne i przesądzają o tym, że warto takie 
podejście stosować:

	Podstawowym powodem do wykorzysty-
wania aspektów społecznych jest to, że 
zlecając zadania publiczne, które i tak mu-
szą zostać przekazane zewnętrznym reali-
zatorom, można uzyskać	dodatkowe	ko-
rzyści	społeczne. Mówiąc obrazowo, dzię-
ki zastosowaniu społecznie odpowiedzial-
nego zlecania zadań publicznych można 
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, co 
w sposób istotny zwiększa efektywność 
wydatkowania pieniędzy przeznaczonych 
na realizację zadań publicznych.

	Jedną z najważniejszych korzyści społecz-
nych, którą można osiągnąć dzięki stoso-
waniu społecznie odpowiedzialnego zle-
cania zadań publicznych, jest integracja	
zawodowa	i	społeczna osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną, na przykład nie-
pełnosprawnych, chorych, długotrwale 
bezrobotnych. Jednym z najważniejszych 
sposobów integracji w ramach zlecania 
zadań publicznych jest zatrudnianie	 lub	
podtrzymywanie	 zatrudnienia tych, któ-
rzy często w inny sposób nie znaleźliby 
pracy na otwartym rynku. Formą inte-
gracji społecznej jest także ułatwianie 
osobom niepełnosprawnym czy chorym 
dostępu do obiektów i usług publicznych. 
W ten sposób społecznie odpowiedzialne 
zlecanie zadań publicznych pomaga wielu 
osobom powrócić nie tylko na rynek pra-
cy, lecz także do społeczeństwa.
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Podmiotami, które poprzez pracę prowadzą 
integrację osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, są spółdzielnie socjalne. Spół-
dzielnia Socjalna „Kreatywni” z Bydgoszczy 
zatrudnia na przykład blisko 40 osób nie-
pełnosprawnych, głównie przy usługach 
opiekuńczych, cateringowych i hotelowych. 
Podobną rolę odgrywają podmioty ekono-
mii społecznej działające w innych formach 
prawnych. Przykładem może być Przed-
siębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska 
z Kamionki k. Nidzicy, które w ramach pro-
wadzonej działalności turystycznej i ręko-
dzielniczej zatrudniło kilkanaście osób bez-
robotnych.

	Dzięki uwzględnianiu podejścia prospo-
łecznego w zlecaniu zadań zwiększa	 się 
dostęp	 mieszkańców	 do	 szeroko	 rozu-
mianych	usług	społecznych świadczonych 
przez organizacje pozarządowe i inne pod-
mioty działające w sferze pożytku publicz-
nego, a to przyczynia się do podniesienia 
jakości	życia obywateli.

	Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań 
publicznych pozwala także promować	
wśród	pracodawców	prawa	pracownicze	
i	zachęcać	do	ich	przestrzegania. Dotyczy 
to na przykład przepisów Kodeksu Pracy 
czy przepisów BHP, lecz także regulowania 
należności podatkowych czy składek na 
ubezpieczenia społeczne, co służy nie tyl-
ko pracownikom, ale także zwiększa wpły-
wy budżetu państwa, z którego korzystają 

wszyscy obywatele. Jest to sposób pro-
mowania	 społecznej	 odpowiedzialności	
przedsiębiorców.

	Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań 
publicznych umożliwia również wyrówny-
wanie	szans	w	dostępie	do	 ich	realizacji	
podmiotom,	które	mają	gorszą	 sytuację	
konkurencyjną	 ze	 względu	 na	 prymat	
celów	 społecznych. Dotyczy to na przy-
kład podmiotów, które zatrudniają osoby 
bezrobotne, niepełnosprawne czy chore, 
mniej produktywne niż inni pracownicy. 
Racjonalnie użyte instrumenty społecznie 
odpowiedzialnego zlecania zadań publicz-
nych mogą być w związku z tym formą 
wspierania	 przedsiębiorczości	 społecz-
nej.

	Wspieranie działalności podmiotów reali-
zujących cele społeczne to także forma 
uspołeczniania	 świadczenia	 usług	 pu-
blicznych. W wielu przypadkach zwiększa	
to	 skuteczność,	 efektywność	 i	 użytecz-
ność	 oferowanych	 usług. Dzieje się tak 
między innymi dzięki temu, że świadczące 
je podmioty, na przykład organizacje po-
zarządowe, często lepiej niż administracja 
publiczna znają indywidualne potrzeby 
i preferencje obywateli, mają sprawdzo-
ne, skuteczne sposoby ich zaspokajania, 
a przede wszystkim włączają samych oby-
wateli w swoje działania. To nie tylko moż-
liwość	aktywizacji	potencjału	społeczne-
go, ale	także	wykorzystania	go	w	formie	
pracy	społecznej	lub	odpłatnej	w	organi-
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zacjach	pozarządowych	przy	wykonywa-
nych	przez	nie	zadaniach	publicznych.

	Większość podmiotów realizujących cele 
społeczne, na przykład stowarzyszenia czy 
spółdzielnie socjalne, jest silnie osadzona 
lokalnie. Tworzone są często ze wsparciem 
lokalnym, w tym również samorządów, 
oferują usługi dla mieszkańców gminy czy 
powiatu, w których działają, zatrudniają 
osoby ze społeczności lokalnej, płacą po-
datki i opłaty w swojej gminie. Realiza-
cja przez te podmioty zadań publicznych 
pozwala w związku z tym samorządom 
wzmacniać	dodatkowo	swoją	gminę	czy	
powiat,	tworzyć	lokalne	rynki	zbytu	i	lo-
kalne	miejsca	pracy. 

	Umiejętne stosowanie aspektów spo-
łecznych w zlecaniu zadań publicznych 
pozwala także zwiększać	 skuteczność	
i	 użyteczność	 działań	 prowadzonych	
przez	 administrację	 publiczną. Najlep-
szym przykładem może być zatrudnianie 
przez wykonawców zadań publicznych 
osób bezrobotnych, które wcześniej sko-
rzystały z oferty aktywizacyjnej powiato-
wych urzędów pracy. To ważne, gdyż brak 
możliwości podjęcia pracy jest najczęstszą 
przyczyną niskiej skuteczności działań ak-
tywizacyjnych.

	Konsekwentne stosowanie społecznie 
odpowiedzialnego zlecania zadań publicz-
nych może także w dłuższej perspektywie 
przynieść wymierne	oszczędności	w	wy-
datkach	publicznych, na przykład z tytułu 

niewypłacania świadczeń z pomocy spo-
łecznej, które dzięki zastosowaniu rozwią-
zań prospołecznych podjęły zatrudnienie.

	Stosowanie prospołecznego podejścia jest 
również jednym z instrumentów tworze-
nia	 przyjaznego	 wizerunku	 zlecających, 
zwłaszcza samorządów, i pomaga im bu-
dować	kapitał	społecznego	zaufania15.

Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań 
publicznych wymaga odpowiedniego przy-
gotowania ze strony zlecających i wyko-
nawców. Nie można zapominać przy tym 
o zachowaniu odpowiednich proporcji	 po-
między	 osiąganiem	 dodatkowych	 korzyści	
społecznych	a	podstawowym	celem	zleca-
nia	 zadań	 publicznych,	 jakim	 jest	 skutecz-
na,	 terminowa,	 efektywna	 i	 rzetelna	 ich	
realizacja. Dlatego zlecający przed uwzględ-
nieniem aspektów społecznych powinien 
upewnić się, że z jednej strony przyniesie to 
spodziewane korzyści społeczne, a z drugiej 
nie odbije się negatywnie na realizacji zada-
nia. Oznacza to między innymi odpowiednie 
dobranie instrumentów prospołecznych do 
specyfiki zadania i warunków jego realizacji, 
z drugiej do możliwości potencjalnych wyko-
nawców. Nie ma sensu na przykład stawiać 
warunku zatrudnienia osób bezrobotnych 
przy realizacji prac wymagających wysokich 
kwalifikacji zawodowych czy też zamykać 
15  O korzyściach wynikających ze współpracy z pod-

miotami ekonomii społecznej także w: K. Cibor, 
„Usługi użyteczności publicznej a ekonomia spo-
łeczna”, FISE, Warszawa 2014.
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możliwość ubiegania się o realizację zadania 
publicznego wyłącznie dla organizacji poza-
rządowych lub podmiotów zatrudniających 
osoby niepełnosprawne, jeżeli podmiotów, 
które byłby zdolne zrealizować to zadanie na 
rynku nie ma lub jest ich niewiele.

Z drugiej strony potencjalni wykonawcy za-
dań publicznych nie mogą zapominać, że 
aspekty społeczne nie zwalniają ich od za-
dbania o skuteczną, efektywną i rzetelną 
realizację zleconych zadań publicznych. Tym 
bardziej że w przypadku bezpośredniego 
sposobu stosowania społecznie odpowie-
dzialnego zlecania zadań publicznych cena 
realizacji zadania jest z reguły najważniej-
szym kryterium wyboru wykonawcy.
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Ustawa o finansach publicznych, a także usta-
wy określające funkcjonowanie poszczegól-
nych jednostek finansów publicznych, w tym 
gminy, powiatu i samorządu województwa, 
dopuszczają możliwość zlecania realizacji za-
dań publicznych podmiotom nie należącym 
do sektora finansów publicznych. Zlecanie 
wiąże się z przekazywaniem środków publicz-
nych niezbędnych do realizacji zadań.

Obecnie przewidziane są dwa podstawowe 
sposoby zlecania realizacji zadań publicz-
nych: zamówienia	publiczne, które reguluje 
Prawo zamówień publicznych oraz zlecanie 
zadań	zgodnie	z	Ustawą	o	działalności	po-
żytku	publicznego	i	o	wolontariacie. Oba te 
sposoby są opisane w obowiązującym pra-
wie i zostaną szczegółowo omówione w dal-
szej części publikacji. W tym miejscu warto 
zwrócić uwagę na ich generalną specyfikę. 

Zamówienia	publiczne dotyczą z reguły zle-
cania zadań, których cel, efekty i sposób re-

alizacji określa podmiot zlecający, a posługu-
jąc się nomenklaturą zamówień publicznych: 
zamawiający. Decyzja o zleceniu zadania 
podejmowana jest na podstawie oferty po-
tencjalnego wykonawcy zadania, która obej-
muje cenę, jakość realizacji zadania, ewentu-
alnie posiadaną wiedzę i/lub doświadczenie 
czy też spełnianie dodatkowych wymagań 
niezbędnych w związku z realizacją zada-
nia. Podstawą zlecenia i realizacji zadania 
jest umowa podpisana pomiędzy zamawia-
jącym a wykonawcą. Na podstawie umowy 
zamawiający płaci wykonawcy za wykonanie 
określonych usług, robót budowlanych czy 
dostawę towarów. Ten	sposób	zlecania	i	re-
alizacji	zadań	publicznych	zwany	jest	zamó-
wieniami	 publicznymi.	 O	 realizację	 zadań	
publicznych	mogą	w	 jego	 ramach	 ubiegać	
się	 zarówno	 podmioty	 prowadzące	 dzia-
łalność	 gospodarczą,	 jak	 też	 podmioty	 nie	
nastawione	na	zysk	prowadzące	działalność	
statutową	odpłatną.	

3. Jak można stosowanie
społecznie odpowiedzialne 

zlecanie zadań publicznych?
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W przypadku zlecania	 zadań	 w	 oparciu	
o	Ustawę	o	działalności	pożytku	publiczne-
go i o wolontariacie zlecający wie, jaki jest cel 
i spodziewane efekty realizacji zadania, naj-
częściej jednak nie zna optymalnego sposobu 
ich osiągnięcia. Stąd też potencjalni realiza-
torzy zadania oferują zlecającemu nie tylko 
cenę, jakość, wiedzę lub doświadczenie, ale 
także własny sposób, metodę realizacji zle-
canego zadania. Podstawą zlecenia i realiza-
cji zadania jest umowa podpisana pomiędzy 
zlecającym a realizatorem zadania wraz z do-
tacją przekazaną na jego wykonanie. O reali-
zację zadań publicznych zlecanych w oparciu 
o Ustawę o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie mogą ubiegać się jedynie 
podmioty określone przewidziane w ustawie: 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Zlecone	zadanie	może	być	realizowane	w	ra-
mach	 nieodpłatnej	 i	 odpłatnej	 działalności	
pożytku	publicznego.

Przepisy przewidują także inne, szczególne 
sposoby zlecania zadań, ale mają one cha-
rakter uzupełniający w stosunku dwóch opi-
sanych wyżej, dlatego zostały tylko wymie-
nione w dalszej części publikacji.

Fundamentalną zasadą zlecania zadań pu-
blicznych jest konkurencyjność czyli stwo-
rzenie takich warunków, aby o realizację 
zadania publicznego mogli ubiegać się różni, 
dopuszczeni prawem wykonawcy. Stąd też 
podstawową formą zlecania zadań publicz-

nych w zamówieniach publicznych jest prze-
targ, a w zlecaniu zadań organizacjom poza-
rządowym – konkurs. Są to tak zwane kon-
kurencyjne formy zlecania zadań. Przepisy 
przewidują jednak również formy niekonku-
rencyjne, które z uwagi na specyfikę zadania 
publicznego i/lub jego wartość nie wymagają 
organizowania przetargu czy konkursu. Do-
puszczenie form niekonkurencyjnych wynika 
z faktu, że oprócz zasady konkurencyjności 
zlecający musi brać także pod uwagę sku-
teczność, efektywność czy też użyteczność 
zlecania zadania i jego realizacji. Jeżeli na 
przykład koszty przeprowadzenia przetargu 
czy konkursu są równe lub większe niż war-
tość zadania, to zlecanie go w tych formach 
byłoby nieefektywne. Publikacja przedsta-
wia wszystkie podstawowe, konkurencyjne 
i niekonkurencyjne formy zlecania zadań pu-
blicznych.

3.1.	Zamówienia	publiczne

Zamówienia publiczne reguluje w Polsce 
Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz 
z aktami wykonawczymi. Polskie prawo musi 
być zgodne z prawem unijnym regulującym 
zamówienia publiczne.

	Jakie	zadania	można	zlecać?

Każde zadanie finansowane ze środków 
publicznych, o ile zlecający ma obowiązek 
stosowania Prawa zamówień publicznych. 
Warunkiem udzielenia zamówienia publicz-
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nego jest umieszczenie zadania w planie fi-
nansowym zlecającego, czyli zabezpieczenie 
środków przewidzianych na realizację zada-
nia. Choć Prawo zamówień publicznych tego 
nie wymaga, to większość zamawiających 
tworzy roczne plany zamówień publicznych, 
w których określane są zadania mające zo-
stać zlecone w danym roku budżetowym. 

	Kto	może	zlecać?

Prawo zamówień publicznych, co do zasady, 
muszą stosować wszystkie podmioty sekto-
ra finansów publicznych oraz wszystkie pod-
mioty spoza sektora finansów publicznych, 
o ile składają zamówienia finansowane w po-
nad 50% ze środków publicznych. Przepisy 
przewidują jednak szereg zwolnień podmio-
towych i przedmiotowych, w efekcie których 
podmioty nienależące do sektora finansów 
publicznych świadczące usługi nie muszą 
stosować procedury zamówień publicznych. 
Organizacje pozarządowe jako dysponenci 
środków publicznych w większości przypad-
ków są zwolnione ze stosowania Prawa za-
mówień publicznych.

	Kto	może	ubiegać	się	o	realizację	zadań?

Wszystkie osoby fizyczne oraz osoby praw-
ne, a także jednostki osób prawnych nie 
posiadające osobowości prawnej, które nie 
są wykluczone z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego i mają 
zdolności do realizacji zamówienia. Zamó-

wienie publiczne jest jednak formą zakupu 
usług, towarów czy też robót budowlanych. 
Oznacza to, że wykonawca musi mieć możli-
wość sprzedaży (pobierania wynagrodzenia) 
za wykonaną pracę lub dostarczone towary. 
Takiej możliwości nie mają na przykład orga-
nizacje pozarządowe prowadzące wyłącznie 
działalność nieodpłatną, bowiem zgodnie 
z prawem nie mogą za usługi świadczone 
w ramach tej działalności pobierać żadnego 
wynagrodzenia. Organizacje pozarządowe 
mogą realizować zamówienia publiczne tylko 
w dwóch przypadkach: w ramach prowadzo-
nej przez siebie działalności statutowej od-
płatnej, pobierając wynagrodzenie za świad-
czone przez siebie usługi, ale tylko do wyso-
kości odpowiadającej kosztom prowadzenia 
tej działalności, lub w ramach prowadzonej 
przez siebie działalności gospodarczej.

	Tryby	i	formy	zlecania	zdań

Prawo zamówień publicznych przewiduje 
dziewięć	form	(trybów) udzielania zamówień 
publicznych, ale wskazuje, że podstawową 
formą udzielania zamówień jest przetarg. Do 
tego zalecenia stosują się zamawiający, gdyż 
w 2013 roku aż 81% postępowań odbyło się 
w formie przetargu nieograniczonego16.

Określone ustawowo formy udzielania za-
mówień publicznych to (w kolejności wyzna-
czonej przez częstość stosowania):

16 „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych o funkcjonowaniu…”, op. cit.
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•	 Przetarg	 niegraniczony (81% wszystkich 
postępowań w 2013 roku), którego istotą 
jest składanie ofert przez wszystkich zain-
teresowanych wykonawców w odpowie-
dzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu. 
Do ogłoszenia dołączona jest specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia, w któ-
rej zamawiający opisuje zadanie, warunki 
jego realizacji oraz warunki udziału w po-
stępowaniu.

•	 Zamówienie	 z	 wolnej	 ręki (blisko 15% 
wszystkich postępowań w 2013 roku) to 
najmniej sformalizowany tryb udzielania 
zamówień, nie wymagający ogłoszenia. 
Zamawiający podejmuje rozmowy doty-
czące realizacji zamówienia bezpośrednio 
z jego potencjalnym wykonawcą. Jed-
nak ten tryb można stosować wyłącznie 
w sytuacjach określonych w Prawie za-
mówień publicznych, na przykład wtedy, 
gdy zamówienie może być zrealizowane 
jedynie przez jednego wykonawcę albo 
też ze względu na wyjątkową sytuację nie-
wynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której nie mógł on prze-
widzieć, wymagane jest natychmiasto-
we wykonanie zamówienia; wówczas nie 
można zachować terminów określonych 
dla innych trybów udzielenia zamówienia. 
Zamówienie z wolnej ręki można stoso-
wać także wtedy, gdy wcześniej przepro-
wadzone w innych formach postępowanie 
nie przyniosło rezultatu. Z punktu widze-
nia społecznie odpowiedzialnego zlecania 

zadań publicznych istotne jest, że zamó-
wienie z wolnej ręki może być udzielone 
przy zlecaniu tak zwanych usług	nieprio-
rytetowych, o których więcej informacji 
znajduje się w dalszej części publikacji.

•	 Przy zlecaniu usług niepriorytetowych 
w 2014 roku w Prawie zamówień publicz-
nych pojawił się nowy tryb (obowiązuje 
od października 2014 roku). Zamawiający, 
który zleca usługi niepriorytetowe o war-
tości nie przekraczającej progów unijnych 
(podstawowy próg to 134 tys. euro) może 
wybrać formę zlecania, w której sam 
określi	szczegóły	procedury ubiegania się 
o zamówienie. Procedura określona przez 
zamawiającego musi być jednak zgodna 
z podstawowymi zasadami udzielania za-
mówień publicznych, czyli zasadą przej-
rzystości, obiektywizmu i niedyskrymina-
cji.

•	 Czwarty, a trzeci co do częstości stoso-
wania, tryb to zapytanie	o	 cenę (ok. 3% 
wszystkich postępowań w 2013 roku). 
W tym trybie udzielenia zamówienia za-
mawiający kieruje pytanie o cenę do wy-
branych przez siebie co najmniej pięciu 
wykonawców i zaprasza ich do składania 
ofert, przy czym postępowanie jest waż-
ne, jeżeli przynajmniej dwóch wykonaw-
ców złoży oferty. Jedynym kryterium wy-
boru oferty jest cena. Tę formę zlecania 
zadań można zastosować jedynie wtedy, 
gdy wartość zamówienia nie przekracza 
progów unijnych (podstawowy to 134 tys. 
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euro), a jego przedmiotem są dostawy lub 
usługi powszechnie dostępne i zachowu-
jące  ustalone standardy jakościowe. Ich 
przykładem mogą być dostawy artykułów 
spożywczych, paliwa czy materiałów biu-
rowych, a usług – usługi sprzątania po-
mieszczeń, prania, zbiorowego żywienia 
czy podstawowe usługi poligraficzne. 

•	 Kolejny tryb (niecałe 0,6% wszystkich po-
stępowań w 2013 roku) to przetarg ograni-
czony. To tryb postępowania dwuetapowy. 
Na pierwszym etapie wykonawcy w od-
powiedzi na publiczne ogłoszenie o zamó-
wieniu składają wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, na podstawie 
których określona ich liczba jest kwalifiko-
wana do drugiego etapu postępowania. 
Zakwalifikowani wykonawcy (nie mniej 
niż pięć i nie więcej niż 20 podmiotów) są 
zapraszani do złożenia ofert, spośród któ-
rych wybierana jest najkorzystniejsza. Tryb 
przetargu ograniczonego ze względu na 
dwuetapowy charakter może być stosowa-
ny efektywnie na przykład w przypadku, 
gdy przedmiotem zamówienia są dostawy 
lub usługi świadczone przez szereg wyko-
nawców. Dzięki prekwalifikacji zamawiają-
cy może wtedy zaprosić do udziału w prze-
targu rzeczywiście najlepszych w danym 
okresie wykonawców.

•	 Licytacja	 elektroniczna (niecałe 0,3% 
postępowań w 2013 roku) to także tryb 
dwuetapowy. Pierwszy etap to kwalifika-
cja wykonawców (analogicznie jak przy 

przetargu ograniczonym), drugi – licytacja 
elektroniczna, w której za pomocą formu-
larza umieszczonego na stronie interne-
towej wykonawcy składają kolejne najko-
rzystniejsze oferty. Jedynym możliwym do 
zastosowania kryterium oceny ofert jest 
w tym przypadku najniższa cena. Licytacja 
elektroniczna dochodzi do skutku, jeżeli 
warunki udziału spełni co najmniej dwóch 
wykonawców.

•	 Negocjacje	 bez	 ogłoszenia (niecałe 0,2% 
postępowań w 2013 roku) to tryb zamó-
wienia, w którym zamawiający negocjuje 
warunki umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z wybranymi przez siebie 
wykonawcami, a następnie zaprasza ich 
do składania ofert. Ten tryb można za-
stosować tylko w przypadkach opisanych 
w Pzp, na przykład wtedy, gdy wcześniej-
sze postępowanie prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego lub ograni-
czonego nie zostało rozstrzygnięte z po-
wodu braku złożonych ofert lub z powodu 
odrzucenia wszystkich ofert ze względu 
na niezgodność z opisem przedmiotu za-
mówienia. Inne przesłanki do zastoso-
wania tego trybu to między innymi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia niewyni-
kającą z przyczyn leżących po stronie za-
mawiającego, której wcześniej nie można 
było przewidzieć, czy też niemożność za-
chowania terminów określonych dla prze-
targu nieograniczonego, przetargu ograni-
czonego lub negocjacji z ogłoszeniem.
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•	 Negocjacje	z	ogłoszeniem (0,1% postępo-
wań w 2013 roku) to tryb kilkuetapowy. Na 
początku zamawiający publikuje ogłosze-
nie o postępowaniu, następnie wykonawcy 
składają wnioski o dopuszczenie do wzięcia 
w nim udziału, na podstawie których zama-
wiający kwalifikuje określoną ich liczbę do 
dalszego w nim udziału. Zakwalifikowani 
wykonawcy składają oferty wstępne, za-
mawiający i wykonawcy prowadzą nego-
cjacje (które nie mogą dotyczyć ceny za 
wykonanie zamówienia). Na tym etapie za-
mawiający może zmienić niektóre warunki 
realizacji przedmiotu zamówienia i zapra-
sza wykonawców do składania ofert. Tryb 
ten można zastosować tylko w przypad-
kach przewidzianych w Pzp, między innymi 
gdy we wcześniejszym postępowaniu nie 
złożono ofert lub wszystkie zostały odrzu-
cone ze względu na niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia, gdy charakter 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcze-
śniejsze dokonanie ich wyceny lub gdy nie 
można z góry określić szczegółowych cech 
zamawianych usług w taki sposób, aby 
umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty 
w trybie przetargu nieograniczonego lub 
przetargu ograniczonego.

•	 Dialog	konkurencyjny (0,03% postępowań 
w 2013 roku) to tryb udzielenia zamówie-
nia, w którym po publicznym ogłoszeniu 
zamawiający prowadzi z wybranymi przez 
siebie wykonawcami dialog, a następnie 

zaprasza ich do składania ofert. Ten tryb 
można zastosować tylko wtedy, gdy nie jest 
możliwe udzielenie zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego lub przetargu 
ograniczonego, ponieważ ze względu na 
szczególnie złożony charakter zamówie-
nia nie można opisać jego przedmiotu lub 
obiektywnie określić uwarunkowań praw-
nych lub finansowych jego wykonania, 
a jednocześnie cena nie jest jedynym kry-
terium wyboru najkorzystniejszej oferty.

W ramach części form zlecania jedynym kry-
terium wyboru oferentów jest cena, na przy-
kład przy zapytaniu o cenę czy też aukcji elek-
tronicznej. W innych zamawiający mogą brać 
pod uwagę także inne kryteria, choć praktyka 
pokazuje, że najczęściej jednak jedynym kry-
terium pozostaje cena. W 2013 roku cena 
była jedynym kryterium w 92% wszystkich 
postępowań poniżej progów unijnych17.

Opisane formy zlecania zadań publicznych 
dotyczą zadań, który wartość przekracza 30 
tysięcy euro. Zlecanie	 zadań	 publicznych,	
których	wartość	 jest	 równa	 tej	 liczbie	 lub	
mniejsza,	 nie	 wymaga	 stosowania	 Prawa	
zamówień	 publicznych,	 ale zamawiający 
mogą, jeżeli chcą, stosować przy udziela-
niu tych zamówień wyżej opisane formy. 
Zamawiający powinni natomiast stosować 
wewnętrzne regulacje, które określają, jak 
udzielane są takie zamówienia, po to, by 

17 „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych o funkcjonowaniu…”, op. cit.
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zapewnić przestrzeganie zasad gospodaro-
wania środkami publicznymi. W przypadku 
samorządów i ich jednostek są to regulami-
ny wewnętrzne przyjmowane przez władze 
wykonawcze i kierowników jednostek samo-
rządowych, dotyczące sposobu udzielania 
zamówień o wartości równej lub mniejszej 
niż 30 tys. euro. W regulaminach zamawia-
jący mogą przewidzieć różne formy zlecania 
zadań, najczęściej jednak wykorzystują za-
mówienie bezpośrednie i zapytanie oferto-
we. Zamówienie bezpośrednie to zlecenie 
realizacji zadania wskazanemu podmiotowi 
bez konieczności dokonywania dodatko-
wych działań. Najczęściej stosowane jest 
przy mniejszych zamówieniach, na przykład 
o wartości nie przekraczającej 5 tysięcy 
euro. Przy zamówieniach o większej wartości 
stosuje się z reguły zapytanie ofertowe pole-
gające na rozeznaniu rynku poprzez zebranie 
ofert cenowych (czasami także uwzględnia-
jących dodatkowe wymagania). Zapytanie 
wysyłane jest najczęściej do co najmniej 
trzech oferentów. Formy zlecania, progi, od 
których są one stosowane, liczby oferentów 
oraz inne warunki są zróżnicowane i należą 
do decyzji zamawiających.

	 Możliwości	stosowania	społecznie	odpo-
wiedzialnego	zlecania	zadań	publicznych

Przy przetargu nieograniczonym, ograniczo-
nym, licytacji elektronicznej, negocjacjach 
z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym 
trudno jest wykorzystać społecznie odpowie-

dzialne zlecanie zadań publicznych w spo-
sób	 pośredni, czyli skierować zamówienie 
do podmiotu realizującego cele społeczne. 
W tych formach zlecania zadań kluczowym 
kryterium jest cena, i to ona (oraz ewentu-
alne inne warunki realizacji zamówienia) de-
cyduje o wyborze wykonawcy. Nieco inaczej 
wygląda sytuacja w przypadku zamówienia 
z wolnej ręki, zapytania o cenę i negocjacji 
bez ogłoszenia, bowiem zamawiający może 
te formy skierować na przykład wyłącznie 
do podmiotów realizujących cele społeczne. 
Wtedy niezależnie od tego, czyja oferta oka-
że się najkorzystniejsza, będzie to tego typu 
podmiot.

Podstawowe możliwości zlecenia zadania 
publicznego podmiotom realizującym cele 
społeczne lub też ułatwienia im dostępu 
do realizacji zamówienia to zlecenie realiza-
cji zamówienia publicznego z wolnej	 ręki,	
w	trybie	zapytania	o	cenę	lub	negocjacji	bez	
ogłoszenia, w ramach których zamawiający 
może zwrócić się wyłącznie do podmiotów 
realizujących cele społeczne.

Szczególną rolę w społecznie odpowiedzial-
nym zlecaniu zadań publicznych pełnią	usłu-
gi	niepriorytetowe.	Dzieje się tak z kilku po-
wodów. Po pierwsze przy ich zlecaniu można 
zastosować uproszczone, niekonkurencyjne 
formy zamówień publicznych, to znaczy za-
mówienie z wolnej ręki i nowy tryb określa-
ny w szczegółach przez zmawiającego, po-
zwalające ułatwić dostęp do realizacji zadań 
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podmiotom realizującym cele społeczne. Po 
drugie, zlecanie usług niepriorytetowych 
tym właśnie podmiotom jest o tyle uzasad-
nione, że część z tych usług – na przykład 
społeczne – to usługi, w których świadczeniu 
specjalizują się organizacje pozarządowe czy 
spółdzielnie socjalne. Trzeci powód to fakt, 
że w przypadku zlecania usług nieprioryte-
towych zamawiający może uwzględnić przy 
wyborze wykonawcy także jego właściwości, 
co generalnie jest zakazane w Pzp. Oznacza 
to, że zlecając	 usługi	 niepriorytetowe,	 za-
mawiający	może	wybierać	wykonawcę	 na	
podstawie	 takich	 kryteriów,	 jak	 doświad-
czenie	 czy	 posiadany	 potencjał	 kadrowy,	
co	 może	 ułatwiać	 dostęp	 do	 zamówienia	
podmiotom	 realizującym	 cele	 społeczne. 
Czwarty powód jest taki, że przy zlecaniu 
usług niepriorytetowych zamawiający może 
stosować krótsze terminy składania ofert niż 
ustawowo wymagane, nie musi żądać wa-
dium czy też egzekwować od uczestników 
postępowania składania dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. Postępowanie dotyczące 
zlecenia usług niepriorytetowych może być 
więc nieco prostsze dla uczestników postę-
powania, co jest ważne na przykład dla or-
ganizacji pozarządowych czy spółdzielni so-
cjalnych, które dość często nie mają dużych 
doświadczeń w udziału w postępowaniach.

Do usług niepriorytetowych należą między 
innymi: usługi badawcze i rozwojowe, usługi 
sprzątania budynków i zarządzania mieniem, 

usługi w zakresie odprowadzania ścieków 
i wywozu nieczystości, usługi hotelarskie 
i restauracyjne, usługi edukacyjne i szkole-
niowe, usługi społeczne i zdrowotne, usługi 
kulturalne i sportowe. Wykaz usług nieprio-
rytetowych znajduje się w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu 
usług o charakterze priorytetowym i nie-
priorytetowym.

Ostatnią możliwością uwzględnienia aspek-
tów społecznych w sposób pośredni jest za-
stosowanie tak zwanej klauzuli	zastrzeżonej. 
Pozwala zamawiającemu zamknąć krąg pod-
miotów mogących ubiegać się o udzielnie za-
mówienia wyłącznie do wykonawców, u któ-
rych ponad 50% zatrudnionych pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych lub właściwych przepisów 
państw członkowskich UE lub EOG (art. 22, 
ust. 2 Pzp). Zastrzeżeniu może podlegać cały 
przedmiot zamówienia lub jedna z jego części 
w przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się 
podzielić zamówienie i umożliwić składanie 
ofert częściowych. Takie rozwiązanie wyni-
ka wprost z dyrektyw unijnych, a jego celem 
jest wyrównanie szans w dostępie do zamó-
wień publicznych tych podmiotów, których 
słabsza pozycja konkurencyjna wynika z za-
trudniania dużej liczby osób niepełnospraw-
nych. Ten instrument pozwala utrzymywać 
miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, 
które w Polsce, ale także w innych krajach 
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członkowskich UE, mają problemy ze znale-
zieniem pracy. Zamawiający, chcąc zastoso-
wać klauzulę zastrzeżoną, powinien określić 
to w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfika-
cji istotnych warunków zamówienia, a także 
powinien określić w umowie warunki wery-
fikacji jej przestrzegania w trakcie realizacji 
zamówienia. Klauzulę zastrzeżoną można 
stosować także przy udzielaniu zamówień do 
30 tysięcy euro oraz zamówień, które zwol-
nione są ze stosowania Pzp.

Przykłady postępowań, w których zasto-
sowano klauzulę zastrzeżoną: Miasto 
Częstochowa – usługa pełnienia dozoru 
i ochrony mienia obiektów i terenu Cmen-
tarza Komunalnego; Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Stanisława Grochowiaka 
w Lesznie – roboty budowlane budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej; Lasy Pań-
stwowe Ośrodek Transportu Leśnego 
Świebodzin – usługi dozoru mienia; Dol-
nośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu 
– kompleksowe utrzymanie czystości.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicz-
nych w sposób bezpośredni, niezależnie od 
formy zlecania zadania, można zastosować 
w następujący sposób:

•	 Zdecydowanie najsilniej oddziałującym 
rozwiązanie pozwalającym w sposób bez-
pośredni uwzględnić aspekty społeczne 
niezależnie od formy zlecenia zadań jest 
klauzula	 zatrudnieniowa. Podobnie jak 

klauzula zastrzeżona, wynika ona z prawa 
unijnego i została wprowadzona do Pzp 
w 2009 roku. Pozwala zamawiającemu 
określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją zamówie-
nia, dotyczące zatrudnienia osób mających 
utrudniony dostęp do rynku pracy (art. 29, 
ust. 4 pkt. 1 Pzp). Rozwiązanie to umożliwia 
zatrudnianie osób, które inaczej nie mogły-
by znaleźć zatrudnienia, i jest sposobem ich 
integracji zawodowej i społecznej.

Klauzula zatrudnieniowa obejmuje: 

- bezrobotnych lub młodocianych w celu 
przygotowania zawodowego,

- niepełnosprawnych, 

- bezdomnych realizujących indywidual-
ny program wychodzenia z bezdomno-
ści, 

- uzależnionych po zakończeniu progra-
mu psychoterapii w zakładzie lecznic-
twa odwykowego, 

- chorych psychicznie, 

- zwalnianych z zakładów karnych, mają-
cych trudności w integracji ze środowi-
skiem, 

- uchodźców realizujących indywidualny 
program integracji,

pod warunkiem, że osoby te zostaną za-
trudnione przy realizacji zamówienia.
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W przypadku zastosowania klauzuli za-
trudnieniowej zamawiający musi określić 
to w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia, wskazując: 

- kategorie zatrudnionych osób, 

- liczbę osób zatrudnionych, 

- okres wymaganego zatrudnienia tych 
osób, 

- sposób dokumentowania ich zatrudnienia, 

- uprawnienia zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania wymagań w zakre-
sie zatrudnienia, 

- sankcje z tytułu niespełnienia wymagań 
w zakresie zatrudnienia. 

Zamawiający powinien także w umowie 
z wykonawcą określić, w jaki sposób bę-
dzie weryfikował przestrzeganie klauzu-
li w trakcie realizacji zamówienia i jakie 
sankcje przewiduje w momencie niespeł-
niania warunku zatrudnieniowego.

Zalety klauzuli zatrudnieniowej, a także 
wspomnianej wcześniej klauzuli zastrzeżo-
nej, to możliwość ich stosowania:

- bez względu na formę zlecania zadania,

- bez żadnego formalnego uzasadnienia,

- dwóch klauzul jednocześnie,

- tylko do wybranych zadań,

- w zamówieniach poniżej 30 tysięcy 
euro.

Przykłady postępowań, w których zasto-
sowano klauzulę zatrudnieniową: Gmina 
Złocieniec – usługi związane z utrzyma-
niem terenów zielonych w gminie (oso-
by bezrobotne); Agencja Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie 
– budowa oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Trękusek (osoby bezrobotne); 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Gostyniu – usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze (oso-
by bezrobotne); Ministerstwo Edukacji 
Narodowej – usługa organizacji konfe-
rencji (osoby niepełnosprawne).

•	 W	 opisie	 przedmiotu	 zamówienia	 jako	
odpowiedź	 na	 potrzeby	 osób	 będących	
odbiorcami	 robót,	dostaw	 lub	usług	bę-
dących	przedmiotem	zamówienia.

Pzp daje zamawiającemu możliwość zapew-
nienia dokładnego opisu przedmiotu zamó-
wienia poprzez wskazanie wymagań funk-
cjonalnych. Wymagania te mogą na przykład 
obejmować opis oddziaływania na środowi-
sko czy też wymagania związane z zaspoka-
janiem potrzeb odbiorców robót, dostaw lub 
usług będących przedmiotem zamówienia, 
jak na przykład te dotyczące zapewnienia 
pewnych ergonomicznych cech produktów. 
Zamawiający wprowadzają takie wymagania, 
których stosowanie wynika z obowiązujących 
przepisów. Przykładem może być Prawo bu-
dowlane, które wymaga, aby obiekt budow-
lany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
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budowlanymi był projektowany i budowany 
w sposób zapewniający niezbędne warunki 
do korzystania z obiektów użyteczności pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wie-
lorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. Zamawiający może na przykład 
żądać, aby modernizacja budynków użytecz-
ności publicznej uwzględniała wykonanie 
podjazdów dla wózków inwalidzkich czy też 
wind zapewniających dostępność dla osób 
niepełnosprawnych. 

•	 Jako	 przesłanki	 wykluczenia	 z	 postępo-
wania	o	udzielenie	 zamówienia	publicz-
nego.

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć 
z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonawców, którzy zalegają 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odrocze-
nie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decy-
zji właściwego organu, a także na podstawie 
prawomocnego skazania za przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pra-
cę zarobkową, określone w rozdziale XXVIII 
Ustawy Kodeks karny. W praktyce weryfi-
kacja spełniania tych warunków następuje 
poprzez składanie przez uczestników postę-
powania zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (lub ich odpowiedników 
w przypadku oferentów mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) i informacji z Kra-
jowego Rejestru Karnego (lub jego odpo-
wiednika w innych krajach w przypadku 
oferentów mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej).

•	 Jako	 warunki	 realizacji	 zamówienia	 do-
tyczące	 przestrzegania	 bezpieczeństwa	
pracy	i	ochrony	zdrowia.

W społecznych warunkach realizacji zamó-
wienia zamawiający może poinformować 
wykonawcę o powszechnie obowiązujących 
w miejscu wykonania zamówienia przepi-
sach z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz 
zobowiązać wykonawcę do ich przestrzega-
nia i uwzględnienia zobowiązań z nich wyni-
kających przy kalkulacji ceny ofertowej. Na 
przykład w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dotyczących prac remontowo-
-budowlanych zamawiający może wskazać, 
że wykonawca zobowiązany jest znać wszel-
kie przepisy z zakresu prawa pracy oraz BHP 
wydane przez organy administracji państwo-
wej, które są związane z wykonywaniem 
przedmiotowych robót, i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych przepi-
sów i wynikających z nich praw podczas pro-
wadzenia robót.
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•	 Jako	 warunek	 zatrudnienia	 na	 umowę	
o	pracę.

To nowa możliwość, która zaczęła obowią-
zywać od października 2014 roku (art. 29, 
ust. 4, pkt. 4 Pzp), wprowadzona nowelizacją 
Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 
sierpnia 2014 roku. W myśl tego aktu praw-
nego zamawiający może określić w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagania zwią-
zane z realizacją zamówienia, dotyczące 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 
jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub 
charakterem tych czynności.

•	 Jako	 dodatkowe	 (poza	 ceną)	 kryterium	
oceny	ofert.

To również nowe rozwiązanie, które zama-
wiający mają obowiązek stosować od 19 paź-
dziernika 2014 roku. Zamawiający może za-
stosować cenę jako jedyne kryterium oceny 
ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów 
zamówienia powszechnie dostępnych na 
rynku i o ustalonych standardach jakościo-
wych, chyba że udziela zamówienia w try-
bie licytacji elektronicznej. W pozostałych 
przypadkach, z wyłączeniem trybu zapytania 
o cenę, zamawiający przy wyborze najko-
rzystniejszej oferty zobowiązany jest wpro-
wadzić także inne – poza cenowym – kryteria 

odnoszące się do przedmiotu zamówienia, 
przy czym doboru poszczególnych kryteriów, 
jak i przypisania im odpowiedniej wagi zama-
wiający dokonuje stosownie do okoliczności 
udzielania zamówienia, przy uwzględnieniu 
specyfiki jego przedmiotu. Oznacza to, że 
zamawiający może uwzględnić w kryterium 
oceny ofert te aspekty społeczne, które po-
zwala uwzględnić w sposób bezpośredni Pzp.

W	zamówieniach	o	wartości	nieprzekracza-
jącej	30	tysięcy	euro	zlecający	oprócz	klauzul	
społecznych	może	 także	 stosować	wszyst-
kie	 rozwiązania	 umożliwiające	 uwzględ-
nienie	aspektów	społecznych	przewidziane	
w	Prawie	zamówień	publicznych;	może	tak-
że	uwzględniać	przy	zamówieniach	bezpo-
średnich	 lub	 zapytaniach	ofertowych	pod-
mioty	 realizujące	 cele	 społeczne.	Niektóre 
samorządy terytorialne wzmacniają stoso-
wanie klauzul społecznych, przewidując taką 
możliwość w swoich regulaminach udziela-
nia zamówień o wartości nieprzekraczającej 
30 tysięcy euro; są również takie, które prze-
widują w nich obowiązek stosowania klauzul 
społecznych z możliwością odstąpienia od 
niego, ale z racjonalnym uzasadnieniem.
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3.2.	Zlecanie	zadań	w	oparciu	
o	Ustawę	o	działalności	pożytku	
publicznego	i	o	wolontariacie

	Jakie	zadania	można	zlecać?

Zadania publiczne zlecane w ramach UDP-
PiW muszą mieścić się w sferze zadań pożyt-
ku publicznego, określonych w Ustawie (art. 
3, ust. 1). Obejmują one działania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy ro-
dzinom i osobom w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy za-
stępczej, 

3) działalności na rzecz integracji i reinte-
gracji zawodowej i społecznej osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 

4) działalności charytatywnej, 

5) podtrzymywania i upowszechniania tra-
dycji narodowej, pielęgnowania polsko-
ści oraz rozwoju świadomości narodo-
wej, obywatelskiej i kulturowej, 

6) działalności na rzecz mniejszości narodo-
wych i etnicznych oraz języka regional-
nego; 

7) ochrony i promocji zdrowia, 

8) działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych, 

9) promocji zatrudnienia i aktywizacji za-
wodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

10) działalności na rzecz równych praw ko-
biet i mężczyzn, 

11) działalności na rzecz osób w wieku eme-
rytalnym, 

12) działalności wspomagającej rozwój go-
spodarczy, w tym rozwój przedsiębior-
czości, 

13) działalności wspomagającej rozwój tech-
niki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce go-
spodarczej, 

14) działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych,

15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania, 

16) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, 

18) wspierania i upowszechniania kultury fi-
zycznej, 

19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, 

20) turystyki i krajoznawstwa, 

21) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
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22) obronności państwa i działalności Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

23) upowszechniania i ochrony wolności 
i praw człowieka oraz swobód obywatel-
skich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji, 

24) ratownictwa i ochrony ludności, 

25) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywio-
łowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą, 

26) upowszechniania i ochrony praw konsu-
mentów, 

27) działalności na rzecz integracji europej-
skiej oraz rozwijania kontaktów i współ-
pracy między społeczeństwami, 

28) promocji i organizacji wolontariatu, 

29) pomocy Polonii i Polakom za granicą, 

30) działalności na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych, 

31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą, 

32) działalności na rzecz rodziny, macierzyń-
stwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka, 

33) przeciwdziałania uzależnieniom i patolo-
giom społecznym, 

34) działalności na rzecz organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3, ust. 3, w zakresie określonym 
w pkt. 1–32.

Zadania te jednocześnie muszą należeć do 
zadań własnych zlecającego. W przypadku 
samorządów terytorialnych pojawia się do-
datkowy warunek dotyczący tego, aby zada-
nia służyły mieszkańcom danej wspólnoty 
samorządowej. Nie oznaczona to, że muszą 
być realizowane na terenie na przykład gmi-
ny, ale muszą z nich korzystać jej mieszkańcy. 
Zgodnie z UDPPiW zadania, których realizację 
samorząd zamierza zlecić organizacjom poza-
rządowym i innym podmiotom realizującym 
działalność pożytku publicznego, powinny być 
zaplanowane w rocznym programie współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. W od-
niesieniu do administracji rządowej nie ma ta-
kiego wymogu, ale – podobnie jak w przypad-
ku samorządów – zadania, które mają zostać 
zlecone, muszą mieć pokrycie w budżecie. 

Działalność pożytku publicznego może być 
prowadzona jako działalność	 nieodpłatna, 
za którą nie można pobierać żadnego wy-
nagrodzenia, oraz działalność	 odpłatna, za 
którą można pobierać wynagrodzenie, ale 
jedynie do wysokości pokrycia kosztów pro-
wadzenia tej działalności, czyli bez możliwo-
ści osiągania dochodu. Prowadzenie działal-
ności nieodpłatnej i odpłatnej szczegółowo 
reguluje UDPPiW.

	Kto	może	zlecać?

W formach określonych w UDPPiW zadania 
zlecać mogą jednostki administracji rządo-
wej (centralnej i wojewódzkiej) i samorzą-
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dowej (gminy, powiaty, samorządy woje-
wództw i ich instytucje).

	Kto	może	ubiegać	się	o	realizację	zadań?

O realizację zadań w ramach UDPPiW mogą 
ubiegać się:

•	 organizacje	 pozarządowe, czyli niebę-
dące jednostkami sektora finansów pu-
blicznych, niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku osoby prawne lub jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej, którym odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną; najczęstsze formy praw-
ne, w jakich działają organizacje pozarzą-
dowe to stowarzyszenia	 zarejestrowane	
oraz	 fundacje. Ustawa wyłącza z tej gru-
py podmioty, które niezależnie od tego, 
że są organizacjami pozarządowymi nie 
mogą ubiegać się zlecanie zadań publicz-
nych w sposób określony w ustawie. Są 
to: partie polityczne, związki zawodowe, 
organizacje pracodawców, samorządy za-
wodowe i fundacje utworzone przez par-
tie polityczne,

•	 osoby	 prawne	 i	 jednostki	 organizacyjne	
działające	na	podstawie	przepisów	o	sto-
sunku	Państwa	do	Kościoła	Katolickiego	
w	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 o	 stosunku	
Państwa	do	innych	kościołów	i	związków	
wyznaniowych	oraz	o	gwarancjach	wol-
ności	sumienia	i	wyznania,	jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działal-
ności pożytku publicznego,

•	 stowarzyszenia	jednostek	samorządu	te-
rytorialnego,

•	 spółdzielnie	socjalne,

•	 spółki	 akcyjne	 i	 spółki	 z	ograniczoną	od-
powiedzialnością	 oraz	 kluby	 sportowe	
będące	spółkami	działającymi	na	podsta-
wie	 przepisów	 Ustawy	 o	 sporcie,	 które	
nie	działają	w	celu	osiągnięcia	zysku	oraz	
przeznaczają	całość	dochodu	na	realizację	
celów	statutowych	oraz	nie	przeznaczają	
zysku	 do	 podziału	między	 swoich	 udzia-
łowców,	akcjonariuszy	i	pracowników.

Wszystkie wymienione podmioty mogą 
ubiegać się o realizację zadań publicznych 
jedynie w ramach prowadzonej działalności 
pożytku publicznego, niezależnie od tego, że 
prowadzą także inne rodzaje działalności, na 
przykład działalność gospodarczą.

	Tryby	i	formy	zlecania	zdań

Ustawa przewiduje, że zlecenie realizacji za-
dania publicznego wiąże się z przekazaniem 
dotacji na jego realizację. Dotacja ma cha-
rakter bezzwrotny, o ile została przeznaczo-
na na realizację zadania zgodnie z umową za-
wieraną pomiędzy zlecającym a wykonawcą. 
Zadanie publiczne może być powierzane, co 
oznacza przekazanie dotacji na jego reali-
zację pokrywającej wszystkie koszty z tym 
związane lub też wspierane, co oznacza z ko-
lei, że przekazana dotacja nie pokrywa w ca-
łości kosztów realizacji zadania, a brakującą 
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część musi wnieść wykonawca. Wkład wyko-
nawcy może mieć charakter finansowy lub 
niefinansowy (na przykład praca wolonta-
riuszy). Decyzję o tym, czy realizacja zadania 
jest finansowana w całości czy w części, jak 
również dotyczącą wysokości wkładu wyko-
nawcy oraz jego charakteru podejmuje zle-
cający. W przypadku samorządów terytorial-
nych jest to organ wykonawczy, a więc wójt/
burmistrz/prezydent, zarząd powiatu lub za-
rząd województwa. Dotychczasowa prakty-
ka wskazuje, że zdecydowana większość jed-
nostek administracji publicznej najczęściej 
wspiera realizację zadań publicznych.

Podstawową formą zlecania zadań publicz-
nych w ramach UDPPiW jest otwarty	 kon-
kurs	ofert. W ramach konkursu organizacje 
pozarządowe i inne podmioty uprawnione 
składają oferty, które są oceniane na podsta-
wie kryteriów określanych przez zlecające-
go. Otwarty charakter konkursu oznacza, że 
mogą w nim wziąć udział wszystkie podmio-
ty uprawnione zgodnie z UDPPiW. Gmina na 
przykład nie może ograniczyć udziału w kon-
kursie wyłącznie do organizacji pozarządo-
wych działających na jej obszarze.

Konkurs musi zostać ogłoszony w Biulety-
nie Informacji Publicznej, w siedzibie organu 
administracji publicznej (w miejscu przezna-
czonym na zamieszczanie ogłoszeń) oraz na 
stronie internetowej organu administracji 
publicznej. W ogłoszeniu muszą zostać okre-
ślone wszystkie istotne informacje dotyczące 

zlecanego zadania i procedury ubiegania się 
o jego realizację, przede wszystkim zaś: ro-
dzaj zadania, wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania, zasady 
przyznawania dotacji, terminy i warunki re-
alizacji zadania, termin składania ofert, tryb 
i kryteria stosowane przy wyborze ofert, ter-
min dokonania wyboru ofert.

Ustawa określa sposób przeprowadzenia 
konkursu, w tym także sposób powołania 
i skład komisji oceniającej oferty, ale nie pre-
cyzuje szczegółowo kryteriów oceny, pozo-
stawiając to zlecającemu. Te kryteria powin-
ny umożliwić mu ocenę:

•	 możliwości realizacji zadania publicznego 
przez oferenta, 

•	 przedstawionej kalkulacji kosztów realiza-
cji zadania publicznego, 

•	 proponowanej jakości wykonania zadania 
i kwalifikacji osób, przy udziale których ofe-
rent będzie realizować zadanie publiczne,

•	 wkładu oferenta w realizację zadania.

Wzory oferty składanej przez organizację po-
zarządową, umowy oraz sprawozdania z re-
alizacji zadania określone są przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania pu-
blicznego oraz wzoru sprawozdania z wyko-
nania tego zadania.
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Organizacja pozarządowa może z własnej ini-
cjatywy złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego, także takiego, które dotychczas 
nie było zlecane podmiotom zewnętrznym. 
W takim przypadku organ administracji (na 
przykład wójt, zarząd powiatu czy woje-
wództwa) rozpatruje zasadność wniosku. Je-
żeli wniosek zostaje uznany za zasadny, a or-
gan ma środki w budżecie na realizację zada-
nia, wówczas ogłasza otwarty konkurs ofert 
służący wyłonieniu realizatora tego zadania.

Dodatkową formą zlecania zadań jest tryb	
pozakonkursowy, który mogą stosować 
jednostki samorządu terytorialnego. Orga-
nizacja pozarządowa może w dowolnym ter-
minie złożyć ofertę na realizację zadania pu-
blicznego, które będzie	zrealizowane	w	ter-
minie	nie	dłuższym	niż	90	dni,	a	wysokość	
wnioskowanej	dotacji	na	jego	realizację	nie	
przekroczy	kwoty	10	tysięcy	złotych. Organ 
wykonawczy samorządu rozpatruje celo-
wość realizacji takiego zadania i jeżeli uzna 
je za celowe i ma środki w budżecie na jego 
realizację, zleca to zadanie bezpośrednio 
oferentowi bez konieczności ogłaszania kon-
kursu. Jednak zanim to zrobi, musi zamieścić 
złożoną ofertę na okres tygodnia w Biulety-
nie Informacji Publicznej, w siedzibie organu 
administracji publicznej oraz na stronie in-
ternetowej organu administracji publicznej. 
W tym czasie każdy może zgłosić uwagi do 
oferty. Po rozpatrzeniu tych uwag wójt, za-
rząd powiatu czy województwa podejmuje 
ostateczną decyzję o zleceniu zadania. Sto-

sowanie tego trybu obwarowane jest jeszcze 
dwoma dodatkowymi warunkami: (1) łączna 
kwota środków finansowych przekazanych 
przez organ wykonawczy jednostki samorzą-
du terytorialnego tej samej organizacji poza-
rządowej w trybie pozakonkursowym w da-
nym roku kalendarzowym nie może przekro-
czyć kwoty 20 tysięcy złotych, (2) wysokość 
środków finansowych przyznanych przez 
organ wykonawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego w trybie pozakonkursowym nie 
może przekroczyć 20% wartości dotacji pla-
nowanych w roku budżetowym na realizację 
zadań publicznych przez organizacje poza-
rządowe oraz inne podmioty uprawnione.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje 
także trzecią, uzupełniającą formę zlecania 
zadań publicznych podmiotom realizującym 
działalność pożytku publicznego. Jest to tak 
zwana dotacja	 inwestycyjna, która przewi-
dziana została w art. 221, ust. 1 Ustawy o fi-
nansach publicznych. Zgodnie z nim jednost-
ki samorządu terytorialnego mogą przekazy-
wać organizacjom pozarządowym dotacje na 
dofinansowanie inwestycji związanych z re-
alizacją zadań publicznych. Ustawa jednak 
nie określa szczegółów zlecania dotacji inwe-
stycyjnej, odsyłając do Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, stąd 
w praktyce ta forma zlecania jest wykorzy-
stywana sporadycznie.
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	Możliwości	 stosowania	 społecznie	 od-
powiedzialnego	 zlecania	 zadań	 publicz-
nych

Zlecanie zadań w ramach UDPPiW jest po-
średnią	formą realizacji podejścia społecznie 
odpowiedzialnego, bowiem krąg podmio-
tów, które mogą realizować zadania, jest za-
mknięty wyłącznie do podmiotów realizują-
cych cele społeczne i to wyłącznie w ramach 
działalności pożytku publicznego. 

Ustawa nie przewiduje możliwości stosowa-
nia bezpośrednio tego podejścia, na przy-
kład w postaci klauzul społecznych. Jeżeli 
jednak nałożenie na realizatorów zadań pu-
blicznych określonych obowiązków wynika 
z innych regulacji ustawowych, wówczas jest 
to możliwe. Przykładem może być dostoso-
wanie obiektów, w których są świadczone 
usługi do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przy tym ustawa zostawia tu sporo swobody 
zlecającemu, gdyż nie określa szczegółowo, 
jakie kryteria wyboru realizatorów powinien 
zastosować zlecający. 

3.3.	Inne	sposoby	zlecania	zadań

	Ustawa o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie przewiduje, że zada-
nia należące do sfery pożytku publicznego 
mogą być zlecane także w innych formach 
niż opisane w ustawie. Jeżeli jest to efek-
tywniejsze, można na przykład do zlecania 
zadań organizacjom pozarządowym wy-

korzystać Prawo zamówień publicznych. 
Niektóre samorządy stosują zamówienia 
publiczne jako stały sposób zlecania zadań 
organizacjom pozarządowym, w szczegól-
ności w zakresie usług społecznych. Przy-
kładem może być Miasto Stołeczne War-
szawa, które w programach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi przewi-
duje jako jedną z form współpracy zakup 
usług od organizacji prowadzących działal-
ność gospodarczą lub odpłatną działalność 
statutową, na zasadach i w trybie określo-
nych w Prawie zamówień publicznych.

	Odrębne sposoby zlecania zadań orga-
nizacjom pozarządowym przewidują 
między innymi: Ustawa o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, Ustawa Prawo 
ochrony środowiska, Ustawa o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, Ustawa o ochronie przeciw-
pożarowej. Pomimo różnic, wszystkie wy-
mienione ustawy opierają zlecanie zadań 
organizacjom pozarządowym na formule 
konkursowej.

	Prawo zamówień publicznych przewiduje 
również wiele sytuacji, w których zadania 
można zlecać z pominięcie ustawy. Doty-
czy to na przykład:

•	 usług w zakresie badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz świadczenia 
usług badawczych, które nie są w cało-
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ści opłacane przez zamawiającego i któ-
rych rezultaty nie stanowią wyłącznie 
jego własności,

•	 nabycia, przygotowania, produkcji ma-
teriałów programowych przeznaczo-
nych do emisji przez nadawców radio-
wych lub telewizyjnych,

•	 zakupu czasu antenowego,

•	 nabycia własności nieruchomości 
oraz innych praw do nieruchomości, 
w szczególności dzierżawy i najmu,

•	 zamówień, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi z zakresu działalno-
ści kulturalnej związanej z organizacją 
wystaw, koncertów, konkursów, festi-
wali, widowisk, spektakli teatralnych, 
przedsięwzięć z zakresu edukacji kultu-
ralnej lub z gromadzeniem materiałów 
bibliotecznych przez biblioteki lub mu-
zealiów, jeżeli zamówienia te nie służą 
wyposażaniu zamawiającego w środki 
trwałe przeznaczone do bieżącej ob-
sługi jego działalności i ich wartość jest 
mniejsza niż 134 tysięcy euro,

•	 zamówień udzielanych przez podmio-
ty wykonujące co najmniej jeden z na-
stępujących rodzajów działalności: 
udostępnianie publicznej sieci teleko-
munikacyjnej, eksploatacja publicznej 
sieci telekomunikacyjnej, świadczenie 
publicznie dostępnych usług telekomu-
nikacyjnych za pomocą publicznej sieci 

telekomunikacyjnej lub usług poczty 
elektronicznej za pomocą takiej sieci.

Nie oznacza to jednak, że zlecający zadanie 
zwolnieni są - w opisanych wyżej przypad-
kach - z odpowiedzialności za przestrzega-
nie zasad gospodarowania finansami pu-
blicznymi, w szczególności dokonywania 
wydatków w sposób celowy i oszczędny. 
Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować 
odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Dlatego w większości 
przypadków zleceniodawcy, którzy nie mu-
szą stosować Prawa zamówień publicznych, 
określają własne procedury zlecania zadań 
publicznych, z reguły wykorzystujące formu-
łę konkursu.

	Odrębne procedury zlecania zadań, naj-
częściej także wykorzystujące konkurs, 
stosowane są przy zlecaniu zadań finan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej 
oraz środków pochodzących z budżetów 
państw obcych i instytucji międzynaro-
dowych. 

	Specyficzną formą zlecania zadań jest 
także partnerstwo publiczno-prywatne, 
które reguluje Ustawa o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym.
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Społecznie	 odpowiedzialne	 zlecanie	 zadań	
publicznych	to	podejście	pozwalające	osią-
gać	dodatkowe	korzyści	społeczne	przy	zle-
caniu	 zadań	 publicznych	w	 sposób	 bezpo-
średni	 i	 pośredni.	Podsumowując omówio-
ne możliwości stosowania tego podejścia, 
można przedstawić je w formie poniższego 
diagramu:

Stosując opisane możliwości warto zwrócić 
uwagę na kilka podstawowych kwestii:

	Aspekty społeczne w zlecaniu zadań pu-
blicznych można uwzględniać w takim 
zakresie, w jakim umożliwia to obowiązu-
jące prawo. Nie mogą one także naruszać 
podstawowych zasad dotyczących wy-
datków publicznych, które powinny być 
dokonywane:

4. Kilka wskazówek
dotyczących stosowania 
społecznie odpowiedzialnego 
zlecania zadań publicznych

•	 w sposób celowy i oszczędny, z zacho-
waniem zasad: uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów i optymal-
nego doboru metod i środków służą-
cych osiągnięciu założonych celów,

•	 w sposób umożliwiający terminową 
realizację zadań; 

•	 w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

	Prawo, w szczególności w obszarze za-
mówień publicznych, dość restrykcyjnie 
reguluje zlecanie zadań, jednak w wielu 
przypadkach pozostawia zlecającemu 
większy lub mniejszy zakres swobody 
sposobu zlecania zadań publicznych. Do-
tyczy on wyboru sposobu zlecania, for-
my oraz kryteriów wyboru wykonawcy, 
a także uwzględniania aspektów społecz-



37

nych. W większości przypadków to, czy 
uwzględnione zostaną aspekty społecz-
ne, zależy od decyzji zlecającego. Oznacza 
to, że podstawą stosowania społecznie 
odpowiedzialnego zlecania zadań publicz-
nych jest chęć zlecającego.

	Ta chęć powinna być poparta wiedzą 
o tym, jakie są prawne i praktyczne moż-
liwości uwzględnienia aspektów społecz-
nych. Dobrze jest przy tym skorzystać 
z doświadczeń innych, którzy już stosują 
społecznie odpowiedzialne zlecanie za-
dań publicznych. Chęć powinna pojawić 
się zarówno po stronie organów decyzyj-
nych, jak i urzędników, którzy odpowia-
dają za zlecanie zadań publicznych. 

	Decyzja o zastosowaniu aspektów spo-
łecznych, o czym już wspomniano, po-
winna być racjonalna. Przede wszystkim 
zlecający powinien dokonać wyboru spo-
sobu i formy zlecania zadania z uwzględ-
nieniem bezpośredniego i/lub pośrednie-
go uwzględniania aspektów społecznych. 
Przykładowo: jeżeli zadanie należy do 
sfery pożytku publicznego i istnieją or-
ganizacje pozarządowe, które dysponują 
doświadczeniem i potencjałem niezbęd-
nym do jego realizacji, to może warto 
zastosować podejście pośrednie i zlecić 
jego realizację w oparciu o Ustawę o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Inny przykład: jeżeli zlecenia 
danego zadania należy zastosować Pra-

wo zamówień publicznych i nie ma orga-
nizacji pozarządowych, które mogłyby je 
realizować, to raczej należy rozważyć wy-
korzystanie podejścia w sposób bezpo-
średni, na przykład poprzez zastosowanie 
wymogu zatrudnienia osób zagrożonych 
społecznym wykluczeniem.

	Zlecający podejmując decyzje o sposo-
bie uwzględnienia aspektów społecznych 
musi z jednej strony uwzględnić specyfikę 
zadania, z drugiej - możliwości potencjal-
nych wykonawców, w tym także podmio-
tów realizujących cele społeczne.

	Decyzja ta powinna być także podykto-
wana spodziewanymi korzyściami spo-
łecznymi, które powinien wstępnie okre-
ślić zlecający.

	Społecznie odpowiedzialne zlecanie za-
dań publicznych jest nowym podejściem, 
ale o możliwościach, które wykorzystuje, 
można dowiedzieć się więcej. Jeżeli chodzi 
o zlecanie zadań publicznych w sferze po-
żytku publicznego, najwięcej informacji na 
ten temat znajduje się na stronie interne-
towej Departamentu Pożytku Publicznego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
który między innymi monitoruje stosowa-
nie UDPPiW: www.pozytek.gov.pl.

	Z kolei najwięcej informacji o aspektach 
społecznych w zamówieniach publicznych 
znajduje się na stronie Urzędu Zamówień 

http://www.pozytek.gov.pl
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Diagram 3: najważniejsze możliwości stosowania społecznie odpowiedzialnego zlecania zadań publicznych

Źródło: opracowanie własne

MOŻLIWOŚCI	POŚREDNIE:	 
ZLECANIE	ZADAŃ	PUBLICZNYCH	PODMIOTOM	REALIZUJĄCYM	CELE	SPOŁECZNE

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, 
spółdzielniom socjalnym i innym podmiotom 
uprawnionym w ramach działalności pożytku 

publicznego

Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym, spółdzielniom 
socjalnym i innym podmiotom realizującym cele społeczne 

w ramach działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej

Otwarty 
konkurs 

ofert
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ofertowe 

w zamówie-
niach do 

30 tys. euro

W oparciu o inne formy zlecania zadań 
finansowanych ze źródeł zagranicznych, 

np. zasadę konkurencyjności w przypadku 
środków UE
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pozarządowym w oparciu o tryby 
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Tryb 
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SPOŁECZNIE	ODPOWIEDZIALNE					ZLECANIE	ZADAŃ	PUBLICZNYCH
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SPOŁECZNIE	ODPOWIEDZIALNE					ZLECANIE	ZADAŃ	PUBLICZNYCH

MOŻLIWOŚCI	BEZPOŚREDNIE:	 
UWZGLĘDNIANIE	WYMOGÓW	SPOŁECZNYCH	W	ZLECANIU	ZADAŃ
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Publicznych w zakładce Społeczne Zamó-
wienia Publiczne: www.uzp.gov.pl.

	O tym, jak stosować w praktyce klauzule 
społeczne, można dowiedzieć się między 
innymi z Podręcznika stosowania klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych 
przygotowanego przez Instytut Spraw Pu-
blicznych, dostępnego na stronie interne-
towej: www.isp.org.pl18. O prawnych pod-
stawach stosowania klauzul społecznych 
i innych aspektów społecznych w zamó-
wieniach publicznych można przeczytać 
natomiast w publikacji Aspekty społeczne 
w zamówieniach publicznych. Podręcznik, 
przygotowanej przez Urząd Zamówień 
Publicznych19.

18 „Podręcznik stosowania klauzul społecznych w za-
mówieniach publicznych”, T. Schimanek (red.), In-
stytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

19 K. Ołdak –Bułanowska, „Aspekty społeczne w za-
mówieniach publicznych. Podręcznik”, Urząd Zamó-
wień Publicznych, Warszawa 2014. 

http://www.uzp.gov.pl


41



42

Sfinansowano z projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora 
spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz 
pomocy i integracji społecznej” (nr umowy UDA-POKL.01.02.00-00-047/13-00). Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie 
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja zadań publicznych na różne sposoby i w różnych formach zlecana 
jest podmiotom niepublicznym. Przy takim zlecaniu, zgodnie z prawem, można 
uwzględniać dodatkowe aspekty społeczne, na przykład wymagać zatrudnienia 
przy realizacji zadania osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy. Można 
także zlecać zadania wykonawcom realizującym cele istotne społecznie i w 
ten sposób przyczyniać się do ich osiągania. Wśród tego rodzaju wykonawców 
znajdują się podmioty ekonomii społecznej, których działalność służy integracji 
społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie lub dostarczaniu istotnych 
dla obywateli usług społecznych. 

Możliwości uwzględnienia dodatkowych korzyści społecznych przy zlecaniu 
zadań jest wiele, najważniejsze z nich omówione zostały w tej publikacji. Istotne 
jest, aby zamawiający, a są nimi najczęściej samorządy terytorialne, w sposób 
przemyślany i kompleksowy podchodzili do kwestii społecznych przy zlecaniu 
zadań czyli w praktyce stosowali podejście nazwane przeze mnie społecznie 
odpowiedzialnym zlecaniem zadań publicznych. Pomocna w tym będzie ta 
publikacja, która wyjaśnia, dlaczego warto stosować takie podejście i wskazuje 
możliwości jego zastosowania.

Tomasz Schimanek
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