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niniejsza publikacja stanowi przyczynek do dyskusji 
nad rolą sektora ekonomii społecznej na poziomie 
gminy i powiatu, a co za tym idzie nad ideą społecznie 
zaangażowanego samorządu. 

samorządu, który potrafi umiejętnie bazować na lo-
kalnych zasobach ekonomii społecznej, zlecać za-
mówienia podmiotom ekonomii społecznej, w tym 
przedsiębiorstwom społecznym, a także dostrzega 
walor w budowaniu własnej infrastruktury es.

w 2016 roku Dolnośląski Ośrodek polityki Społecznej (DOpS) miał okazję 

poznać (przede wszystkim podczas organizowanych przez nas spotkań 

o charakterze szkoleniowym) przedstawicieli 235 dolnośląskich podmiotów 

– w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (JST), podmiotów 

ekonomii społecznej (peS) i przedsiębiorstw społecznych (pS).

poruszyliśmy wiele zagadnień związanych z profesjonalizacją, wsparciem 

i rozwojem ekonomii społecznej (eS) w regionie. część wydarzeń zorganizo-

wano przy współpracy dolnośląskich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 
(OweS), których kluczową rolą jest tworzenie nowych i wspieranie istnie-

jących podmiotów ekonomii społecznej na poziomie poszczególnych sub-

regionów.

Jednym z tematów szczególnie mocno akcentowanym i strategicznym dla 

rozwoju eS jest współpraca finansowa pomiędzy podmiotami publicznymi 

a sektorem ekonomii społecznej i stosowanie rozwiązań prawnych, zwłaszcza 
w oparciu o zapisy znowelizowanej w lipcu 2016 r. Ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych.

z zebranych informacji wynika, że stosowanie w województwie dolnośląskim 

zamówień społecznie odpowiedzialnych, w tym przede wszystkim klauzul 
społecznych oraz uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach 
publicznych (mowa tu głównie o zapisach zawężających „typ” wykonawców 

ubiegających się o zamówienie publiczne do podmiotów reprezentujących 

sektor ekonomii społecznej) jest wciąż niewystarczające. DOpS, jako JST, 

również podjął kroki w celu stosowania upowszechnianych rozwiązań z ob-

szaru współpracy finansowej JST – peS/pS i częściej stosował np. preferencje 
dla podmiotów sektora ekonomii społecznej podczas udzielanych zamó-

wień. praktyki DOpS zebrane są w publikacji internetowej pn. „Koncepcja 

zamówień społecznie odpowiedzialnych w województwie dolnośląskim”, 

a zainteresowanym tematyką przedstawicielom samorządów i ekonomii 

społecznej służymy doradztwem.

Wstęp
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Kolejna kluczową sprawą jest dostrzeżenie interesu w ES. Każdy, kto podejmuje 

działanie, ma swoją motywację, czy interes. często niesłusznie postrzegamy cały 

sektor ekonomii społecznej przez pryzmat pomocowych organizacji pozarządo-

wych (nGO), w których ludzie zrzeszają się, bo mają motywację, chcą zrobić coś 

pożytecznego (zwykle wolontariacko). mają one zwykle charakter lokalny np. 

skupiają miłośników danej miejscowości (czasem nawet dzielnicy miasta), a ich 

działania są akcyjne: „od dotacji do dotacji”. zwykle bazują one na dotacjach z trybu 

pozakonkursowego 19a ustawy Opp, małych inicjatywach czy konkursach np. 

na wspieranie realizacji zadania publicznego.

często obserwujemy też nGO działające projektowo, ale „od konkursu do kon-

kursu”, których spektrum pozyskiwania funduszy jest tak szerokie, jak obszerny 

mają statut, a ich personel specjalizuje się w pozyskiwaniu dużych dotacji ze źródeł 

zewnętrznych (np. z eFS). zdarza się, że tego rodzaju nGO wchodzą w partnerstwa 

z JST, najczęściej wtedy, kiedy jedni i drudzy są zainteresowani sfinansowaniem 

swoich działań ze źródła zewnętrznego, a partnerstwo jest warunkiem ubiegania 

się o dofinansowanie lub jest specjalnie premiowane w danym konkursie.

Oczywiście takie rozróżnienie jest mocno uproszczone, generalizujące – niemniej 

jednak trzeba pamiętać, że niezależnie od pomysłu na nGO, w tym na finansowa-

nie organizacji, rola iii sektora jest nie do przecenienia w pobudzaniu aktywności 

obywatelskiej, inicjowaniu przedsięwzięć łączących społeczność lokalną, „budu-

jących więzi”, ale też w pozyskiwaniu finansów na dobra materialne dla lokalnej 

społeczności (budowy, remonty, doposażenia miejsc użyteczności publicznej etc.)

Każdy rodzaj podmiotów eS i nGO jest potrzebny, ma swoją rację bytu i miej-

sce na mapie tzw. iii sektora. niezależnie od tego, czy mamy na myśli klasyczne 

przedsiębiorstwa społeczne np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, nGO 

spełniające wymogi statusu przedsiębiorstwa społecznego czy też jeśli myślimy 

o podmiotach reintegracyjnych, czy wreszcie o organizacjach prowadzących 

działania w obszarze integracji i pomocy społecznej, a nawet hobbystycznych, 

sportowych itp.

liczne dyskusje i wymiana doświadczeń z przedstawicielami JST oraz sektora eS, 

które miały miejsce głównie podczas spotkań w subregionach Dolnego Śląska. 

Spotkania DOpS organizowane były z udziałem prawników, ekspertów zamówień 

publicznych, praktyków/reprezentantów eS i skłoniły nas do następujących kon-

kluzji:

Wdrażanie mechanizmów ekonomicznych wsparcia ES, tu rozumianych jako spo-

łecznie odpowiedzialne zamówienia (w tym klauzule społeczne i aspekty społeczne 
w PZP oraz długoterminowe zlecanie realizacji zadań publicznych w oparciu 

o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), nie jest zadaniem 
łatwym, ponieważ aby zostało wdrożone, musi zaistnieć jednocześnie wiele 

sprzyjających czynników.

wśród osób zawodowo związanych z ekonomią społeczną, zainteresowanych 

jej dobrą kondycją oraz rozwojem, mówimy potocznie, że gdzieś – w domyśle 

najczęściej w danej gminie, czy nawet sołectwie – jest dobry klimat dla ekono-
mii społecznej. a tym samym jest zielone światło do podejmowania inicjatyw 

z jej obszaru. czasami jednak tak się nie dzieje… powody są różne, np. brakuje 

wiedzy, zasobów, woli, chęci, ale przede wszystkim lokalnych liderów, którzy 

chcieliby wspierać lub osobiście zająć się ekonomią społeczną, którzy widzieliby 

sens, korzyści i mieliby w tym interes. Dwa słowa wyjaśnienia w kwestii rzeczonych 

liderów i interesu. lider, co jest oczywiste, jest niezbędny jako koło zamachowe 

całej sytuacji. czasami rolę lidera może przejąć prężnie działające partnerstwo, 

np. działające przy urzędzie gminy. coraz częściej sympatykami czy liderami eS są 

przedstawiciele samorządu, nierzadko sami decydenci np. osoby z kierownictwa 
urzędów gmin i miast, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, powiatowych 
centrów pomocy rodzinie.

Jeśli na terenie gminy funkcjonują podmioty ekonomii społecznej, tj. spółdzielnie 
socjalne, podmioty reintegracyjne takie jak: kluby (KiS), centra integracji społecz-

nej (ciS), zakłady aktywności zawodowej (zaz), warsztaty terapii zajęciowej 

(wTz) to właśnie w nich znajdą się naturalni liderzy, praktycy i znawcy specyfiki 

ekonomii społecznej.

Dlaczego ekonomia społeczna to nie 
tylko organizacje pozarządowe?
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ekonomię społeczną tworzy szerokie spektrum podmiotów, które z punktu 

widzenia swoich celów i obszaru działania mogą, a czasami muszą (jeśli nie mają 

własnej osobowości prawnej, tylko są wyodrębnionym organizacyjnie i finansowo 

zadaniem) funkcjonować w ramach innych typów peS. Dotyczy to na przykład 

KiS, ciS, wTz, zaz funkcjonujących w ramach (przy) nGO czy przy caritas 

(kościelna osoba prawna).

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ:

 X przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne

 X podmioty reintegracyjne, czyli kluby i centra integracji społecznej (KIS i CIS) 
oraz zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) i warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)

 X NGO z działalnością gospodarczą lub/i działalnością odpłatną lub/i nieodpłat-
ną pożytku publicznego; spółdzielnie pracy, inwalidów, niewidomych

 X  spółki non-profit

 X  kościoły i związki wyznaniowe (które wymienia Ustawa o pożytku publicznym 
i o wolontariacie).

Fundamentem eS są przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne. 
część z nich niejednokrotnie powstaje na bazie „zwykłych” nGO. przedsiębior-

stwa społeczne powinny, co do zasady, budować sektor eS, czyli mieć przychody, 

generować zyski, zatrudniać pracowników na umowy o pracę (w przypadku 

spółdzielni socjalnych na spółdzielcze umowy o pracę), a przy tym reintegrować, 

integrować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i tworzyć miejsca pracy 

dla takich osób.

należy jednak wspomnieć, że wiele osób spoza grup marginalizowanych, a wy-

mienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, pracuje i realizuje się zawodowo 

w trzecim sektorze oraz w JST powołanych do realizacji zadań z obszaru reinte-

gracji społeczno-zawodowej i rehabilitacji zawodowej. mówimy więc o interesie 

tych podmiotów (peS) i interesie tysięcy osób związanych z sektorem eS (pra-

cowników, ale i zleceniobiorców).

największym problemem organizacji (dotyczy to wielu peS i pS) jest najczęściej: 

brak stałego finansowania, a co za tym idzie przestoje w prowadzonej działalności 

statutowej i problemy organizacyjne, w tym kadrowe. Dotyczy to zwłaszcza nGO, 

które nie świadczą w ogóle lub też regularnie nie prowadzą działalności odpłatnej 

pożytku publicznego. a także tych nGO i peS które nie prowadzą działalności 

gospodarczej i opierają swoje finansowanie głównie na dotacjach oraz prywat-

nych donatorach, składach członkowskich, zbiórkach publicznych, 1% podatku 

dla organizacji pożytku publicznego etc. mowa także o tych podmiotach eS, które 

nie ubiegają się skutecznie o większe zlecenia z samorządu np. długoterminowe 
powierzenie realizacji zadania pożytku publicznego oraz zamówienia bagatelne. 
Nie biorą udziału w przetargach publicznych oraz nie prowadzą współpracy finan-
sowej z sektorem prywatnym.

współpraca finansowa zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym wy-

maga od peS posiadania określonych zasobów organizacyjnych, kadrowych, 

finansowych i adekwatnego zaplecza technicznego. Odpowiednio zaplanowana 

dywersyfikacja źródeł przychodów jest sprawą kluczową i ma decydujący wpływ 

na rozwój i istnienie peS.

Spódzielnia Socjalna
„Szklany Świat" Bombki 98



Obserwujemy coraz więcej samorządów, które skłaniają się w stronę eS i dostrze-

gają relatywnie dużą korzyść zarówno społeczną, jak i ekonomiczną w prowadzeniu 

celowej i planowanej współpracy finansowej z podmiotami ekonomii społecznej. 

Świadczy to niewątpliwie o świadomości, wiedzy i odwadze przedstawicieli JST, 

ale także wpływa na prestiż gminy, powiatu, a nawet stanowi czynnik przewagi 
w dobie konkurencji między gminami np. o mieszkańców (tworzenie przyjaznych 

warunków do życia, pracy) czy pozyskiwanie inwestorów.

a więc dobry klimat dla ekonomii społecznej panuje w tych miejscach, w których 

samorząd ma wiedzę na temat mechanizmów ES, planuje i długofalowo realizu-
je współpracę z sektorem ES (zwłaszcza w trybach pzp, ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i za-

trudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy 

o spółdzielniach socjalnych) oraz sam tworzy własną bazę PES. Dodajmy w tym 

miejscu jeszcze współpracę z organem koordynującym eS w regionie (m.in. w kwe-

stiach edukacyjnych i strategicznych dla rozwoju eS na poziomie regionu), czyli 

Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz subregionalnymi Ośrodkami 
Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w kwestiach dotyczących spraw operacyj-

nych na danym terenie np. powoływania nowych peS i wsparcia już istniejących 

z uwzględnieniem specyfiki danego subregionu, powiatu, miasta czy gminy. należy 

podkreślić, że dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, w tym rozwoju eS, jest 

niezwykle ważna stała i pozytywna relacja pomiędzy samorządem, a OweS, który 

CIS Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki

Interes we wspieraniu eS, ale i w zlecaniu zadań publicznych, w tym zadań użytecz-
ności publicznej mają przede wszystkim samorządy (JST). a więc w tym znaczeniu 

interes poszczególnych grup społecznych, zawodowych, podmiotów eS i jednostek 

publicznych przekłada się na wspólną sprawę, dobro wspólne – interes wspólny, 

który jest fundamentem rozwoju lokalnego, zabezpiecza sprawy i pożytek ogółu 

(społeczności lokalnej).

zanim jednak przejdziemy do omówienia szczególnej roli JST we współpracy 

z sektorem eS, przyjrzyjmy się jednej z definicji ekonomii społecznej.

Spośród wielu definicji ekonomii społecznej przyjmujemy tutaj definicję zawartą 

w Krajowym programie Rozwoju ekonomii Społecznej, zatwierdzony uchwałą 

Rady ministrów 12.08.2014 r.

ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która 
poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku pu-
blicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagro-
żonych marginalizacją społeczną, tworzeniu nowych miejsc 
pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej 
(na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.
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specjalnych, preferencyjnych dla peS i pS warunkach), aby rozwijać swój pod-

miot eS i być może ze „zwykłego” nGO, czy peS stać się silnym w dużej mierze 

samofinansującym się przedsiębiorstwem społecznym (pS).

przykład 2.

AKTYWNA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,  
A POWOŁANIE NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPO-
ŁECZNEGO

na spotkanie organizowane przez DOpS przyjechała delegacja z małej gminy 

wiejskiej oraz reprezentant powiatu, któremu owa gmina terytorialne podlega, 

w składzie: kierownik OpS, pracownik socjalny, kierownik centrum aktywności 

zawodowej przy powiatowym urzędzie pracy. Okazało się, że władze tamtejszego 

samorządu (prawdopodobnie) na wniosek aktywnego i posiadającego wiedzę na 

temat eS kierownika OpS, spotykają się, aby omówić temat powołania spółdzielni 

socjalnej. Kierownik OpS, zapytany o to, kto zainicjował pomysł na spółdzielnię, 

odpowiedział, że mają w gminie grupę młodych bezrobotnych, jest problem z pra-

cą i trzeba im jakoś pomóc. a młodzi są pełni zapału i mają już jakieś pomysły. To 

przykład tego, że np. kierownik OPS (ale równie dobrze inny przedstawiciel JST, 
samorządu) może być inicjatorem, naturalnym liderem sytuacji związanej z two-
rzeniem czy rozwojem ES nawet w niewielkiej gminie.

Centrum Integracji Społecznej
Krosnowice

obejmuje wsparciem jego teren m.in. poprzez animowanie (pobudzanie) lokalnej 

społeczności i powoływanie partnerstw lokalnych.

Kończąc tę część rozważań, podajemy kilka przykładów rozwiązań w zakresie eS, 

opracowanych na podstawie dyskusji z uczestnikami projektu pn. „Koordynacja 

ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. przykłady te obrazują, iż 

ekonomia społeczna to nie tylko (i nie wszystkie) organizacje pozarządowe.

przykład 1.

KIEDY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ CHCE ZOSTAĆ 
PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM

mamy prężnie działającą fundację, zajmującą się turystyką górską, organizowane 

przez fundację wycieczki po okolicznych szlakach są gratką dla turystów, a per-

spektywa nadwyżki finansowej sprawia, że trzeba zarejestrować działalność 

gospodarczą, myśleć o rozwoju oferty, inwestycjach, źródłach finansowania. Czy 
to jest ekonomia społeczna? TaK. Czy to jest podmiot ekonomii społecznej (PES)? 

TaK, bo fundacja posiada odpłatną działalność pożytku publicznego (nie mylić 

z 1%). Czy z tego PES może powstać przedsiębiorstwo społeczne (PS)? TaK, kiedy 

m.in. podmiot zarejestruje działalność gospodarczą, zadba o odpowiedni dobór 

pracowników, wprowadzi zasady demokratycznego zarządzania, zysk przeznaczo-

ny  na rozwój i wzmocnienie kapitału pS, na reintegrację społeczną i zawodową lub 

na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz lokalnej społeczności.

Jest kilka warunków, które należy spełnić, żeby uzyskać status PS. Obecnie szcze-

gółowo określa je definicja przedsiębiorstwa społecznego zawarta w wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków eFs i eFRR na lata 2014-2020. i pora na kluczo-

we pytanie, zwłaszcza dla przedstawicieli eS, którzy czytają niniejszą publikację. 

czy to się opłaca? Oczywiście TaK. Jeśli myślimy o swojej organizacji w katego-

riach ekonomicznych i chcemy np. przeszkolić i zatrudnić nowych pracowników, 

to zainteresuje nas bezzwrotna dotacja na ich wynagrodzenia i specjalistyczne, 

darmowe szkolenia. a jeśli dodatkowo mamy potrzebę zrewidowania np. nowego 

biznesplanu dla swojego peS, to najlepiej skontaktować się właściwym Ośrodkiem 
Wsparcia Ekonomii Społecznej i uzgodnić ścieżkę wsparcia. warto wykorzystać 

wszystkie możliwe źródła wsparcia i zewnętrznego finansowania (często na 

1312



bezrobocia, utrzymania miejsca pracy, niepełnosprawności, uzależnień (zwłaszcza 

od alkoholu) są nadal aktualne, więc ciS jest nadal bardzo potrzebny.

Dziś ciS, o którym mowa, prowadzi kilka pracowni reintegracji zawodowej, jest 

miejscem rozpoznawalnym i docenianym przez społeczność lokalną. Oprócz 

prac związanych z dbaniem o zieleń miejską m.in. trawniki, nasadzenia, klomby, 

utrzymanie zieleni przyulicznej i małą architekturą np. ławki, kosze na śmieci, 

altany (zamówienia wewnętrzne typu „in-house”). centrum współpracuje również 

z innymi spółkami miejskimi np. zarządem utrzymania dróg, a także z lokalnymi 

przedsiębiorcami (staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie uczestników). cen-

trum posiada także komercyjną ofertę handlową (usługi krawieckie, stolarskie, 

porządkowe), na które jest stały popyt. w zasobach eS gminy oprócz omówionego 

ciS i organizacji pozarządowych funkcjonują również dwie spółdzielnie socjalne 

założone przez osoby fizyczne. Jedna spółdzielnia zajmuje się usługami opiekuń-

czymi, a druga m.in. żywieniem zbiorowym (szkoły) i cateringiem. ciekawostką 

jest fakt, że w powiecie, w którego skład wchodzi ta gmina, działają jeszcze trzy 

inne centra integracji społecznej, (w tym dwa prowadzone przez organizacje 

pozarządowe) oraz spółdzielnie socjalne.

zjawiska, problemy społeczne są zmienne i kształtowane m.in. sytuacją spo-

łeczno-gospodarczą, wzorcami stylu życia itp. podmioty ekonomii społecznej 

także powinny być elastyczne, odpowiadające na uprzednio zdiagnozowane 

potrzeby i problemy społeczne występujące tu i teraz. peS powinny być też 

gotowe do ciągłej zmiany np. zatrudniania czy organizowania reintegracji 

społeczno-zawodowej innym niż do tej pory grupom osób wykluczonych 

społecznie lub zmianą profilu świadczonych przed siebie usług.

często nakłady inwestycyjne i finansowe na rozwój eS są niewielkie (zwy-

kle jednak samorządy dysponują np. opuszczonymi budynkami, lokalami, 

tj. infrastrukturą, którą można spożytkować na cele eS). Najważniejszą formą 
wsparcia, której potrzebują PES, to stałe zlecenia – od samorządu, od lokalnych 
przedsiębiorców, od innych podmiotów ES, w końcu od lokalnej społeczności.

powtórzmy raz jeszcze: wsparcie oraz współpraca finan-
sowa i pozafinansowa z podmiotami ekonomii społecznej 
leży w interesie wspólnym.

posiadając wiedzę na temat ekonomii społecznej, znamy więcej me-
chanizmów rozwiązywania problemów społecznych, dostrzegamy nowe 
rozwiązania i możliwości, a wdrażając instrumenty es na swoim terenie, 
przyczyniamy się do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.
 

przykład 3.

KIEDY JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WIE,  
JAK WYKORZYSTAĆ INFRASTRUKTURĘ EKONOMII SPO-
ŁECZNEJ

Kolejny przykład gminy miejsko-wiejskiej, której reprezentanci (z ramienia JST, 

jak i peS) wspólnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez DOpS 

oraz korzystają ze wsparcia OweS.

ponad 10 lat temu, władze gminy bystrzyca Kłodzka borykały się z wysokim 

poziomem bezrobocia (w tamtym czasie jednym z najwyższych w województwie) 

i to skłoniło władze do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w infrastrukturę ekono-
mii społecznej. w rezultacie powołano centrum integracji Społecznej w formie 

samorządowego zakładu budżetowego, później powstały spółdzielnie socjalne, 

złożone m.in. z absolwentów ciS. Obecnie, m.in. dzięki działalności peS, problem 

bezrobocia nie już tak dokuczliwy jak niegdyś, ale np. problemy długotrwałego 
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sprawnością – zwłaszcza osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnospraw-

ności są zawsze i wszędzie prawie w równym stopniu aktualne, a także mniej podatne na 

czynniki zewnętrzne niż np. bezrobocie. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, 

które utrudniają utrzymanie zatrudnienia osobom z niepełnosprawnością. mówimy 

tu o kwestiach związanych z barierami wewnętrznymi (psychologicznymi) i środowi-

skowymi np. kontrolującą postawą członków rodziny/osób z najbliższego otoczenia, 

barierami architektonicznymi, dostępnością do odpowiednio dostosowanej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością komunikacji zbiorowej, lęku o utratę przez osoby niepeł-

nosprawne nabytych praw (zasiłki, miejsce np. w wTz), niewystarczającą edukacją 

przede wszystkim sektora publicznego (pracodawców) o korzyściach wynikających 

z zatrudniania osób z niepełnosprawnością i brakiem odpowiednio dostosowanych 

miejsc pracy.

napotykamy również bariery systemowe związane m.in. z tworzeniem i rozwojem ist-

niejących miejsc rehabilitacji zawodowej i pracy w ramach sektora ekonomii społecznej, 

niską dostępnością asystentów osób niepełnosprawnych i trenerów zatrudnienia. 

wydawałoby się, że ES powinna doskonale korespondować z potrzebami oraz specyfiką 
zatrudniania i pracy osób z niepełnosprawnościami – niestety proces powiązania systemu 

rehabilitacji z systemem eS ten jest wciąż powolny i niedoskonały.

z punktu widzenia procesu rehabilitacji zawodowej, a także jej efektów, niezbędne 

jest funkcjonowanie na danym terenie (gminie, powiecie) odpowiednich insty-

Wrocławski Zakład
Aktywności Zawodowej

można więc śmiało stwierdzić, że są w naszym regionie miejsca, o których 

można powiedzieć, że są zagłębiami ekonomii społecznej.

przytoczyliśmy ten przykład, ponieważ często na spotkaniach z przedsta-

wicielami JST i eS (dotyczy to zwłaszcza gmin, które nie mają rozwiniętej 

infrastruktury eS), padają argumenty np. „jesteśmy małą gminą, nic u nas nie 

ma” lub „to są rozwiązania dla dużych miast, które wprowadzają innowacje, 

bo ekonomia społeczna jest modna”. nic bardziej mylnego. po pierwsze roz-

wiązania, o których mowa nie są innowacją, ponieważ podmioty eS w różnych 

formach prawnych od lat funkcjonują w polsce. po drugie proces powoływania 

podmiotów eS, często właśnie w małych gminach jest szybszy (m.in. krótszy 

proces decyzyjny, dobra znajomość lokalnych problemów społecznych, po-

trzeb mieszkańców, możliwość szybszej „samoorganizacji”). z argumentem, 

że eS to moda zgodzić się wypada tylko w połowie. Narzędzia, które ze sobą 
niesie ES są realne oraz użyteczne społecznie (także długofalowo) i mogą być 
wymierne ekonomicznie w perspektywie długoterminowej. ekonomia społeczna 

to dobra moda, bardziej jednak to dobra praktyka społecznie odpowiedzialnego 
i mądrze zarządzanego samorządu.

przykład 4.

REHABILITACJA ZAWODOWA I ZATRUDNIENIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WSPÓLNA SPRAWA.

wśród uczestników wydarzeń dotyczących eS organizowanych przez DOpS szcze-

gólnie aktywną grupę tworzą przedstawiciele PES i JST zajmujących się rehabilitacją 
zawodową osób z niepełnosprawnością. mowa tu głównie o fundacjach, stowarzysze-

niach, kościelnych osobach prawnych i JST prowadzących warsztaty Terapii zaję-

ciowej (wTz) oraz zakłady aktywności zawodowej (zaz), a także o organizacjach 

pozarządowych (nGO) dysponujących ofertą dla osób z niepełnosprawnością. Na 
Dolnym Śląsku działa 45 WTZ i 6 ZAZ.

O ile kwestie związane z bezrobociem są zmienne i zależą m.in. od koniunktury gospo-

darczej, położenia geograficznego (gminy, powiatu), poziomu emigracji zarobkowej, 

dostępności do ofert podniesienia/zmiany kwalifikacji zawodowych, staży i praktyk, 

o tyle kwestie związane z rehabilitacją zawodową i zatrudnianiem osób z niepełno-
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twórcze, a jednocześnie będą na tyle elastyczne, żeby działać tam, gdzie zaistnieje 

taka potrzeba?

Tak, to się dzieje od wielu lat w innych krajach europy np. we włoszech, ale również 

w naszym kraju znajdziemy wiele dobrych praktyk, chociażby w województwie 

wielkopolskim. mowa o spółdzielniach socjalnych i/lub o przedsiębiorstwach 

społecznych, tworzonych i funkcjonujących w ścisłej współpracy z zaz i wTz. 

Kwestia braku dedykowanych spółdzielni socjalnych, jako naturalnego elementu 

wspierania i generowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, jest spra-

wą istotną. z tego powodu podmioty i instytucje działające w naszym regionie 

na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz rozwoju eS 

powinny poczynić konkretne działania leżące w ich kompetencjach, aby tą sytuację 

poprawić. natomiast podmioty czy też osoby fizyczne, które gotowe są założyć 

przede wszystkim spółdzielnie socjalne działające w otoczeniu i dla podopiecznych 
podmiotów reintegracyjnych, powinny być szczególnie wspierane (finansowo 

i merytorycznie) przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej oraz samorządy 

poprzez współpracę niefinansową (np. użyczenie lokalu, infrastruktury technicz-

nej) oraz finansową tj. zlecenie zadań, dokonywanie zakupów produktów i usług.

CIS Gminy
Kamieniec Ząbkowicki

tucji/podmiotów eS dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. mowa 

tu przede wszystkim o zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii 
zajęciowej. podmioty te przeznaczone są dla osób z umiarkowanym i znacznym 

stopniem niepełnosprawności. z punktu widzenia idei oraz specyfiki organizacji 

tych peS, mówiąc o zakładach aktywności zawodowej, mówimy o podmiotach, któ-

re w przynajmniej 70% zatrudniają osoby niepełnosprawne i prowadzą regularną 

działalność gospodarczą. Koszty utworzenia i utrzymania zakładów aktywności za-

wodowej są współfinansowane ze środków pFROn. mówiąc o warsztatach terapii 

zajęciowej, mówimy o uczestnictwie osób z niepełnosprawnością w warsztatach, 

których celem jest m.in. rozwijanie umiejętności zawodowych i przygotowanie 

np. do pracy w zaz.

Oprócz zaz i wTz, które są podmiotami reintegracyjnymi także w klubach inte-

gracji społecznej i w centrach integracji społecznej, które prowadzą aktywizację 

i reintegrację społeczną, a w przypadku ciS także reintegrację zawodową osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – mogą uczestniczyć niezatrudnione 

osoby niepełnosprawne (najczęściej w stopniu lekkim i umiarkowanym).

O ile wTz (zakładane najczęściej przez organizacje pozarządowe) miały stanowić 

miejsce „przechodnie” do zwłaszcza takich podmiotów jak zaz-y, spółdzielnie 

socjalne, zakłady pracy chronionej. O tyle z powodu m.in. niewielkiej liczby zaz 

(na Dolnym Śląsku działa 6 zaz), ale także wskutek braku odpowiednio sprofi-
lowanych spółdzielni socjalnych (najlepiej powołanych przez osoby prawne np. 

nGO prowadzące wTz wraz z gminą/powiatem), tak się nie dzieje. przepływ 

osób z niepełnosprawnością pomiędzy tymi peS jest marginalny.

na Dolnym Śląsku mamy dobre przykłady na współdziałanie PES ukierunkowa-
nych na wsparcie ON w sferze zawodowej. Dobrze sprawdzają się rozwiązania, 

w których działają na jednym terenie zaz i wTz, lub jak ma to miejsce np. we 

wrocławiu zaz i wTz funkcjonują w jednej przestrzeni/ budynku. ułatwia to 

przejście z wTz do zatrudnienia w zaz. na uwagę zasługuje również podejście 

kadry wrocławskiego wTz, która aktywnie pośredniczy w zatrudnianiu uczest-

ników wTz również na otwartym rynku pracy. podobne starania podejmuje zaz.

czy można pokusić się o propozycje rozwiązań, które „udrożnią” peS-y dedyko-

wane osobom z niepełnosprawnością, a przy tym nie będą nadmiernie koszto-
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rowych. Są to najczęściej: ustawa o pomocy społecznej, ustawa prawo ochrony 

środowiska, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o ochronie 

przeciwpożarowej, ustawa o systemie oświaty, ustawa o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, ustawa o finansach publicznych, ustawa o sporcie, ustawa 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oprócz trybów zlecania zadań w trybie pożytku, które przewiduje ustawa o po-

żytku publicznym i wolontariacie, zlecanie realizacji zadań może odbywać się 

w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju oraz w ramach zamówień typu „in-house”.

najczęstszym trybem przekazywania peS środków finansowych na realizację 

zadań JST jest jednak tryb otwartego konkursu ofert na mocy Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

1 Jednostka samorządu Terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego 
pes w oparciu o Ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Formy:

 X Dotacja – wsparcie zadania publicznego (konkurs ofert)

 X Dotacja – powierzenie zadania publicznego (konkurs ofert)

 X Dotacja – zlecenie zadania w trybie art. 19a ustawy Opp („małe granty” 

z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadanie publiczne nie dłuższe niż 

90 dni, jednorazowa dotacja do 10 tys. złotych, dany peS nie może otrzymać 

w danym roku kalendarzowym w sumie kwoty wyższej niż 20 tys. złotych)

 X Dotacja – inicjatywa własna peS (art. 12 ustawy Opp)

Są to najczęściej stosowane formy współpracy finansowej. powinniśmy jednak 

o tym pamiętać, z racji dążenia do stałości zleceń, o której była mowa wcześniej, 

a która stanowi często być albo nie być dla peS. ważne jest, aby umowy zawierane 

Dlaczego podmioty ekonomii społecznej 
powinny być „naturalnym” realizatorem 
usług użyteczności publicznej?

O współpracy, jej korzyściach i ryzyku powiedziane i napisane zostało już wiele. 

a konstytucyjna zasada pomocniczości państwa oraz wynikające z różnych doku-

mentów ustawodawczych kompetencje i zadania samorządu stanowią formalną 

podstawę do budowania relacji, współpracy, a wreszcie partnerstwa pomiędzy 

samorządem (JST) a sektorem eS.

Samorząd jest realizatorem zadań użyteczności publicznych, których celem 

w myśl ustawy o gospodarce komunalnej jest bieżące i nieprzerwane zaspo-
kajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 
dostępnych. Organy stanowiące JST decydują m.in. o wyborze sposobu realizacji 

usług użyteczności publicznej. usługi użyteczności publicznej samorząd może 

prowadzić samodzielnie lub zlecać ich wykonanie osobom fizycznym, prawnym lub 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na postawie 

przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o partnerstwie publiczno-

-prywatnym, ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Ustawy prawo 
zamówień publicznych, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

ustawy o publicznym transporcie.

Kwestie regulujące i porządkujące współpracę finansową i niefinansową pomiędzy 

samorządem a lokalnymi peS można zawrzeć w lokalnym Programie (Strategii) 
Rozwoju Ekonomii Społecznej lub – w obszarach dotyczących usług stricte spo-
łecznych – w Programie Rozwoju Usług Społecznych.

mówiąc o współpracy pomiędzy sektorem publicznym a ekonomią społeczną 

rozróżniamy współpracę finansową i niefinansową. w niniejszej publikacji intere-

suje nas głównie współpraca finansowa, której przedmiotem są działania w sferze 
pożytku publicznego i działania w sferze użyteczności publicznej.

Oprócz zlecania zadań publicznych w oparciu o zapisy ustawy o pożytku pu-

blicznym i o wolontariacie, jednostki sektora finansów publicznych zlecają nGO 

realizację zadań publicznych w ramach m.in. przepisów właściwych ustaw sekto-
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(źródło: „spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych. Rekomendacje Ministra pracy i polityki społecznej, 
dokumenty rządowe i samorządowe, przykłady , warszawa 2015 r.)

DZIAŁANIA W RAMACH 
USŁUG UżYTECZNO-

ŚCI PUBLICZNEJ
DZIAŁANIA POżYTKU PUBLICZNEGO

promocja i ochrona zdrowia
 X ochrona i promocja zdrowia

pomoc społeczna

 X pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 X działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecz-

nej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 X działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 X działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

gminne budownic-
two mieszkaniowe

 X brak bezpośredniego odniesienia (chociaż można założyć, że np. 

realizatorami tych działań/usług mogą być osoby zagrożone wyklu-

czeniem społecznym np. os. długotrwale bezrobotne w ramach zajęć 

reintegracji zawodowej

edukacja publiczna  X nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

kultura, w tym biblioteki 
gminne i inne instytucje kul-

tury oraz ochrona zabyt-
ków i opieka nad zabytkami

 X kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgno-

wanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej

kultura fizyczna i turystyka
 X wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wypoczynek dzieci 

i młodzieży turystyka i krajoznawstwo

polityka prorodzinna

 X wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej działalność 

na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym

wspieranie osób nie-
pełnosprawnych

 X działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

przeciwdziałanie bezro-
bociu oraz aktywizacja 
lokalnego rynku pracy

 X promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostają-

cych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

zwłaszcza w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, o ile uzasadnia to 

przedmiot i specyfika zadania (np. ze względu na zachowanie ciągłości świadczonej 

usługi) były zawierane przynajmniej długoterminowo przynajmniej na 2 lub 3 lata.

2 JsT z pes mogą podjąć wspólną realizację projektu partnerskiego w ramach 
programów operacyjnych. JsT wybierając partnera do współpracy korzysta 

wówczas z art. 28a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na etapie 
planowania przedsięwzięcia (otwarty nabór partnerów).

3 JsT może zakupić usługę czy produkt od pes w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie w ramach prawa zamówień publicznych. pomocne będzie 

wykorzystanie klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach pu-
blicznych. o tym w dalszej części niniejszej publikacji.

4 JsT może skorzystać z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych, który 
zawęzi grupę podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne wyłącz-

nie do spółdzielni socjalnych: dotyczy zamówień podprogowych – bagatelnych. 
ale uwaga: w tym wypadku rekomendujemy przeprowadzenie szacowania ceny 
przedmiotu zamówienia również pośród spółdzielni socjalnych.

proponujemy przyjrzeć się grupom działań sfery pożytku publicznego wymie-

nionych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, ażeby porównać je 

z działaniami w ramach usług użyteczności publicznej, które realizowane są na 

poziomie gminy, czy powiatu.
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art. 15a. 1. Jednostka sektora finansów publicznych, udzielając zamówienia, 

które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 

r. – prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), może 

zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdziel-

nie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów państw 

członkowskich unii europejskiej lub europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.

Standardy współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji 

usług społecznych użyteczności publicznej są wyczerpująco opisane w publi-

kacji wydanej w 2015 roku przez Ogólnopolski związek Rewizyjny Spółdzielni 

Socjalnych (OzRSS) pn. „Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządo-

wych. Rekomendacje ministra pracy i polityki Społecznej, dokumenty rządowe 

i samorządowe, przykłady” (publikacja jest dostępna na stronie internetowej 

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl). Trzeba pamiętać, o czym jest m.in. mowa 

w publikacji OzRSS, że spółdzielnia socjalna może świadczyć usługi społeczne 

na rzecz JST zarówno w formie realizacji zadania sfery pożytku publicznego 

(ustawa Opp), jak i w formie zakupu w trybie zamówienia publicznego np. za-

strzeżonego. Dodatkowo w przypadku, kiedy spółdzielnię socjalną tworzą tylko 
jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnia świadczy usługi głównie na 

ich rzecz, wówczas te JST mogą powierzyć spółdzielni zadania użyteczności 

publicznej bez rygoru stosowania pzp. mowa wówczas o zamówieniach in ho-
use. analogiczna sytuacja może dotyczyć peS utworzonych przez samorządy 

lub też ich jednostki organizacyjne, a więc: zakładów aktywności zawodowej, 

warsztatów terapii zajęciowej i centrów integracji społecznej.

Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej np. spółdzielni socjalnych przez 

samorząd z udziałem innych (zwykle sąsiednich) samorządów i/lub organizacji 

pozarządowych i/lub istniejących pS stanowi ważny krok w kreowaniu polityki 

lokalnej bazującej na zasobach eS.

zapytaliśmy uczestników spotkań organizowanych przez DOpS na rzecz eS: 

dlaczego współpraca finansowa pomiędzy sektorem publicznym a sektorem 

ekonomii społecznej okazuje się trudna i często nie wykracza poza dotacje 

w ramach ustawy Opp? Oto zestawienie odpowiedzi.

Realizacja działań sfery pożytku publicznego najczęściej zlecana jest peS w trybach 

wymienionych w ustawie Opp i wymaga (poza trybem art. 19a) przeprowadze-

nia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, złożenia oferty 

realizacji zadania przez peS, podpisania umowy, udzielenia dotacji i jej rozliczenia.

pomimo, że ustawa Opp przewiduje nawiązywanie umów o wsparcie lub po-

wierzenie realizacji zadania publicznego na okres do 5 lat, w praktyce większość 

JST podpisuje umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy, po czym w kolejnym 

roku kalendarzowym przeprowadza otwarty konkurs ofert na realizację tego 

samego działania właściwie w niezmienionym kształcie. praktyka ta powoduje 

(oprócz dodatkowego nakładu pracy związanego z organizacją konkursu przez JST 

i przygotowaniem oferty przez peS) niestabilność finansową peS i konieczność 

nieustannego poszukiwania środków na prowadzenie statutowej działalności. 

uniemożliwia też wprowadzenie w peS zasady długofalowego strategicznego 

planowania działalności. Tymczasem wyłonienie stałego realizatora (bądź reali-

zatorów) zadania publicznego (w ramach umowy wieloletniej) przyczynia się do 

wzrostu jakości i doskonalenia danej usługi świadczonej przez peS (profesjona-

lizacja/specjalizacja peS w danej „branży”) i optymalizowania kolejnych ofert do 

realnych potrzeb społecznych.

O ile przepisy prawa (szczegółowe odwołania w ustawie Opp do innych aktów 

prawnych np. ustaw opisujących tryb realizacji danego działania sfery pożytku 

publicznego) nie stanowią inaczej, dopuszczalne jest zlecanie zadań sfery pożytku 
publicznego także w trybie PZP (klauzule społeczne i usługi społeczne), a jeśli nie 

przekraczają one wartości zamówienia powyżej 30 tysięcy euro w ramach pro-
cedur przewidzianych w przyjętym przez JST Regulaminie udzielania zamówień 
publicznych (np. zapytań ofertowych). zleceniobiorcą w takim wypadku może być 

organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą (wpisaną w KRS 

do rejestru przedsiębiorców) i/lub działalność odpłatną pożytku publicznego. 

Te tryby zlecania (w oparciu ustawę Opp i ustawę pzp) mogą być stosowane 

alternatywnie, a o wyborze trybu decyduje JST, kierując się specyfiką danego 

zadania i troską o wysoką jakość jego realizacji.

należy jeszcze wspomnieć o istotnej preferencji, którą ustawodawca przewidział 

specjalnie dla spółdzielni socjalnych. w ustawie o spółdzielniach socjalnych 

znajdziemy następujący zapis, który bezpośrednio odwołuje się do możliwości 

zlecania zamówień podprogowych dla spółdzielni socjalnych:
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Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 X przedstawiciele peS mają trudności w inicjowaniu współpracy z JST, szcze-

gólnie w tych jednostkach/samorządach, gdzie idea i specyfika eS nie jest znana 

lub sprowadza się tylko do funkcjonowania lokalnych nGO;

 X brak jest naturalnych czynników łączących, brak wspólnej przestrzeni do 

wzajemnego poznania się pomiędzy przedstawicielami sektora samorządowego, 

a sektora ekonomii społecznej oraz możliwości prezentacji oferty produktów 

i usług peS;

 X brak umiejętności wyszukiwania informacji o toczących się postępowaniach 

„zakupowych”, ofertowania, posiadania doświadczenia i pozyskiwania referencji 

jako warunków podjęcia współpracy finansowej z JST;

 X nie ma powszechnej praktyki tworzenia dokumentów strategicznych np. pro-
gramów rozwoju usług użyteczności publicznej lub lokalnych planów (strategii) 
rozwoju ekonomii społecznej, które włączałyby jako naturalnych realizatorów 
tych usług lokalne PES i regulowałby sposób ich zlecania.

Spódzielnia Socjalna
Invest

Z PERSPEKTYWY SAMORZĄDU

 X nie zawsze, zwłaszcza w niewielkich gminach (ale nie jest to regułą) istnieje 

odpowiednie zaplecze eS – peS, którym można by zlecać zadania;

 X nie wiadomo, jakie podmioty eS świadczą usługi, które chcemy zlecić lub za-

kupić;

 X władze samorządu nie zawsze mają dostateczną wiedzę na temat eS i z tego 

powodu nie dostrzegają naturalnej korelacji pomiędzy rozwiązywaniem lokalnych 

problemów społecznych, a ideą eS i rolą peS oraz sensem samodzielnego powo-

ływania takich podmiotów;

 X proponowane rozwiązania (mamy tu na myśli społecznie odpowiedzialne 

zamówienia, a w szczególności klauzule społeczne) nie zawsze muszą przynosić 

wymierne finansowo korzyści, a procedury stosowane po raz pierwszy mogą 

okazać się problematyczne w kwestiach merytorycznych i technicznych oraz 

nierzadko budzą wątpliwości związane z zachowaniem konkurencji;

 X brak zaufania do peS jako rzetelnego wykonawcy.

Spódzielnia Socjalna
Panato 2726



społecznej i centrum integracji społecznej, spółdzielnie socjalne. współpracują 
one z naszą gminą i z sąsiednimi gminami. Jesteśmy zadowoleni, chwalimy się 
tym, mieszkańcy, którzy mają problemy albo chcą się włączyć w działania na 
rzecz lokalnej społeczności, wiedzą gdzie się zgłosić. Burmistrz jest przychylny. 
Korzystamy ze wsparcia ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (tu: zazwyczaj 
wymieniane nazwisko pracownika owes). Robimy to, ponieważ interesują nas 
sprawy naszych mieszkańców, ale też nam się to opłaca, robimy to dla siebie. 
Będziemy rozwijać es, jeździmy na wizyty studyjne, szkolimy się, szukamy 
finansowania. Jesteśmy otwarci.

Centum Integracji Społecznej
Gminy Kłodzko

Dzielimy się z państwem tą, wydawałoby się oczywistą, refleksją. Oczywistą 

dla tych, którzy zetknęli się lub działają w obszarze eS, a nową dla tych (mamy 

tu na myśli wielu reprezentantów samorządów), którzy pytani przy okazji spo-

tkań tematycznych o eS: co rozumieją pod pojęciem „ekonomia społeczna”, jakie 

podmioty ekonomii społecznej działają w ich gminie, komu można by zlecić jakąś 

usługę, zakup, dostawę, realizację zadania użyteczności publicznej, z kim można 

by podjąć długofalową finansową współpracę, udzielają odpowiedzi – relacji, które 

można by podzielić na kilka najczęstszych scenariuszy, opatrzonych na potrzeby 

tej publikacji dodatkowym komentarzem:

SCENARIUSZ „niewiele JeST i nic wiĘceJ nie pOTRzeba”

ekonomia społeczna to organizacje pozarządowe. Mamy kilka organizacji 
w swojej gminie: klub sportowy, ochotniczą straż pożarną i stowarzyszenie 
miłośników naszej gminy. podmiotów ekonomii społecznej nie mamy. nie mamy 
też takich organizacji, którym moglibyśmy coś zlecać, czy kupować od nich. My 
dajemy dotacje, mamy dużo swojej pracy. U nas nie ma tym zainteresowania 
(czytaj: nie ma woli włodarzy, decydentów, brak pracowników, brak lokalnych 
liderów, nie ma pieniędzy, ale wszystko działa dobrze, bo jesteśmy zaradni).

SCENARIUSZ „cOŚ mamy, a mOŻe czeGOŚ byŚmy JeSzcze chcieli”, 

CZYLI MAMY PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ I MOŻE APETYT NA WIĘCEJ

ekonomia społeczna to organizacje pozarządowe. są u nas różne związki, 
fundacje, stowarzyszenia. Jedna z nich prowadzi przedszkole, a inna warsztaty 
terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Kiedyś ktoś nawet myślał o spół-
dzielni socjalnej, ale temat „umarł”. ale interesujemy się tematem, chodzimy 
na szkolenia, staramy się być na bieżąco.

SCENARIUSZ „mamy i ŚwiaDOmie ROzwiJamy”

ekonomia społeczna? Mamy u siebie podmioty ekonomii społecznej. orga-
nizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, klub integracji 
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Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZ-
NEJ WARTO:

 X aktywnie uczestniczyć w życiu swojej społeczności lokalnej i budować swoją 

organizację na fundamencie zaufania społecznego;

 X rozwijać swoją organizację, tworzyć profesjonalną ofertę i nauczyć się mówić 

językiem korzyści dla samorządu;

 X dbać o relacje ze zleceniodawcą (samorządem) i profesjonalną obsługę zleceń;

 X uczestniczyć w organizowanych wydarzeniach sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów z samorządami (np. konferencje, targi produktów, konsultacje spo-

łeczne);

 X brać udział w konkursach organizowanych dla peS, zdobywać nagrody i cer-

tyfikaty jakości;

 X zabiegać o wspólną realizację projektów partnerskich;

 X uczestniczyć w wydarzeniach realizowanych przez DOpS oraz korzystać ze 

wsparcia kadry OweS.

Jakie z tego wypływają wnioski, jeśli naszą intencją i wspólnym interesem jest 

wsparcie oraz rozwój eS w naszym regionie?

Z PERSPEKTYWY SAMORZĄDU WARTO:

 X traktować ekonomię społeczną jako niezbędny element/obszar tworzący 

i oddziałujący na społeczność lokalną, a podmioty ekonomii społecznej jako natu-

ralnego partnera w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zleceniobiorcę 

w realizacji usług społecznych;

 X zmierzyć się z tematyką ekonomii społecznej, skontaktować się ze „swoim” 

OweS, zaprosić animatorów i doradców;

 X uczestniczyć w organizowanych przez DOpS wydarzeniach edukacyjnych 

dotyczących eS: konsultacjach z ekspertami, spotkaniach tematycznych/sieciu-

jących, wyjazdach studyjnych, aby zobaczyć dobre praktyki i poznać mechanizmy 

działania eS;

 X jeśli jest to możliwe, założyć partnerstwo na rzecz eS na swoim terenie, spo-

tkać się przy „jednym stole” z przedstawicielami eS, być może także z lokalnymi 

przedsiębiorcami oraz pozostałymi lokalnymi liderami. zdefiniować cele partner-

stwa, rezultaty, udział w nim poszczególnych podmiotów, zasoby (wkład) i korzyści 

z udziału we wspólnej inicjatywie. Do pomocy w powołaniu partnerstwa zaprosić 

przedstawicieli ośrodka wsparcia ekonomii społecznej (OweS);

 X spróbować zlecić usługę lub dokonać zakupu w trybie pzp lub ramach przyję-

tych procedur dla zamówień podprogowych, z uwzględnieniem preferencji dla peS 

(wcześniej dokonać analizy peS, które mogą być potencjalnymi zleceniobiorcami).

(Uwaga: na Dolnym Śląsku istnieje wiele PES, które mogą wykonać na rzecz samo-
rządu takie usługi jak: catering, sprzątanie, dostawa materiałów promocyjnych, 
wyrobów pamiątkarskich).
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Społecznie odpowiedzialne zakupy i usługi. 
Klauzule społeczne w zamówieniach 
publicznych. Jak to robić prawidłowo, 
z sensem i pożytkiem?

problematyka społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych jest 

tematem coraz częściej poruszanym m.in. przez urząd zamówień publicz-

nych, Regionalne Ośrodki polityki Społecznej (ROpS) oraz Ośrodki wsparcia 

ekonomii Społecznej (OweS). natomiast nadal stosunkowo rzadko reali-

zowanym przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu te-

rytorialnego.

28 lipca 2015 r. Rada ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje 

administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecz-
nych w zamówieniach publicznych (zalecenia Rady ministrów dotyczące 

stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzie-

laniu zamówień publicznych). zalecenia te zostały skierowane wyłącznie 

do jednostek administracji rządowej, niemniej także pozostałe instytucje 

administracji publicznej powinny wziąć je pod uwagę kształtując swoją 
politykę w zakresie zamówień publicznych, w taki sposób, aby przyczyniała 
się ona do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych i wspierała 
podmioty ekonomii społecznej (PES).

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE (SOZP)

Odnoszą się one do etapów zamówień publicznych, które uwzględniają co 

najmniej jeden z niżej wymienionych aspektów, jednocześnie nawiązując 

do zasad opisanych w Traktacie o Funkcjonowaniu unii europejskiej i w 

dyrektywach dotyczących zamówień publicznych:

 X promocję godnej pracy;

 X poszanowanie praw człowieka i prawa pracy;

 X wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych);

 X wsparcie ekonomii społecznej oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

 X promocję równych szans i zasady „dostępny i przeznaczony dla wszystkich”;

 X włączenie zrównoważonych kryteriów rozwoju, w tym kwestii etycznego 

handlu oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpo-

wiedzialności biznesu (cSR).

w ramach społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych mówimy również 

o tzw. klauzulach społecznych w zamówieniach publicznych. w szerokim znacze-

niu klauzule społeczne są to rozwiązania umożliwiające uwzględnienie istotnych 
względów społecznych przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia. Dające 

zamawiającemu możliwość uzależnienia realizacji zamówienia od spełnienia 

przez wykonawcę określonych warunków, istotnych z uwagi na osiągane dzięki 

nim korzyści społeczne.

Klauzule społeczne rozumiane są jako zgodne z pzp odstępstwo od zasad za-

mówień publicznych i stanowią instrument polityki społecznej, który pozwala 

instytucjom zamawiającym określić wymagania o charakterze społecznym lub 

środowiskowym związane z realizacją zamówienia. Są one również bardzo ważnym 
instrumentem wsparcia ekonomii społecznej.

unijne uregulowania prawne w zakresie klauzul społecznych i społecznie odpo-

wiedzialnych zamówień publicznych zawierają dyrektywy parlamentu europej-

skiego i Rady tj.

 X dyrektywa 2014/24/ue z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień pu-

blicznych;

 X dyrektywa 2014/25/ue z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania za-

mówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych.
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zawierają one regulacje dotyczące m.in. promowania i wykorzystywania poza-

ekonomicznych celów zamówień publicznych, np. takich jak integracja społeczna. 
poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę klauzul społecznych.

proponujemy podczas przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego z zastosowaniem klauzul społecznych (dotyczy to również uwzględ-

nienia zapisów klauzul w zamówieniach podprogowych) zapoznać się z dobrymi 

praktykami i/lub skonsultować ewentualne niejasności i dylematy. Dobre praktyki 
w zakresie stosowania klauzul społecznych (już po nowelizacji ustawy pzp w lipcu 

2016 r.) i wzorcowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej urzędu 

zamówień publicznych w zakładce Repozytorium wiedzy — Dobre praktyki — 

Dobre praktyki w zakresie społecznych zamówień publicznych.

RODZAJE KLAUZUL SPOŁECZNYCH

 X Klauzula SpOŁeczna ZASTRZEŻONA art. 22 ust. 2

Regulacje dotyczące tzw. zamówień zastrzeżonych stanowią jeden z instrumentów 

wspierających integrację społeczną i zawodową. brzmienie klauzuli:

zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamó-

wienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację 
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. u. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. u. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. u. 

poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. u. z 2016 r. poz. 546 i 960);

5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. u. z 2016 r. poz. 930);

6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej polskiej (Dz. u. z 2012 

r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz 

z 2016 r. poz. 783);

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status 

osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozu-

mieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym (Dz. u. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749)

ust. 2a

zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób nale-
żących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 
30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo 

ich jednostki, o których mowa w ust. 2

 X Klauzula SpOŁeczna zaTRuDnieniOwa/pRacOwnicza art. 29 ust. 3a

Klauzula ta dotyczy usług lub robót budowlanych i wprowadza wymóg zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę. w aktualnym stanie prawnym przepis ten 

ma następującą treść:
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Art. 29 ust. 3a

zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budow-
lane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wyko-
nywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. u. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

przywołany w treści przepisu art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych 

przepis art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. u. z 2014 

r. poz. 1502, z późn. zm.) ustanawia podstawowe obowiązki stron stosunku pracy 

definiują ten stosunek pracy następująco:

przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika 
za wynagrodzeniem.

przepis ten określa konstytutywne cechy stosunku pracy: a) wykonywanie pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod kierownic-

twem pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie 

przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wy-

nagrodzeniem.

Obowiązek oceny i stwierdzenia, czy dane czynności w zakresie realizacji zamó-

wienia mogą być wykonywane w ramach stosunku pracy należy do zamawiającego.

 X Klauzula SpOŁeczna pROzaTRuDnieniOwa – mOŻliwOŚĆ za-

TRuDnienia OSób z OKReŚlOnych GRup SpOŁecznych, art. 29 ust. 4

Klauzula ta daje możliwość postawienia wymagania zatrudnienia osób z grup 

defaworyzowanych do realizacji zamówienia.

art. 29 ust 4 mówi, że: zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamó-
wienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować 

aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub 

zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygoto-

wania zawodowego;

3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. u. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz 

z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich 

unii europejskiej lub europejskiego Obszaru Gospodarczego.

w pierwszej kolejności wymaga wyjaśnienia, kto może być zatrudniony jako:

• Bezrobotny – w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

• Młodociany – w rozumieniu przepisu art. 190 § 1 ustawy Kodeks pracy. 

młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat.

• Osoba niepełnosprawna – w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność 

została potwierdzona orzeczeniem.

• Osoby inne niż wyżej wymienione, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. przepisy ustawy stosuje się 

w szczególności do:
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1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

2) uzależnionych od alkoholu,

3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy,

6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowi-

skiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu prze-

pisów o pomocy społecznej,

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życio-
wą nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej 
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

zamawiający, określając wymogi o charakterze zatrudnieniowym w oparciu o prze-

pis art. 29 ust. 4 ustawy pzp powinien w treści Siwz określić w szczególności: 

liczbę osób z poszczególnych grup, których zatrudnienie jest wymagane; okresu 

wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania (należy pamiętać, 

że okres zatrudnienia nie powinien być dłuższy niż okres realizacji przedmiotu 

zamówienia); uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania usta-

lonych wymogów w czasie realizacji zamówienia; sankcji z tytułu niespełnienia 

ustalonych wymagań.

warto wspomnieć jeszcze o jednym z ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH, KTÓRY 

DOTYCZY MOZLIWOŚCI ZASTRZEŻENIA ZAMÓWIENIA SPOŁECZNEGO 

DLA OKREŚLONEJ GRUPY WYKONAWCÓW art. 138 p – INNA NAZWA TO 

„KLAUZULA USŁUGOWA”.

1. zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie 

zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami 

cpV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 

79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-

9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 

92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 (szczegółowe informacje za chwilę), 

określonymi we wspólnym Słowniku zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej 

związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, 

o których mowa w art. 22 warunki ubiegania się o zamówienie ust. 2;

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realiza-

cję celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współ-

zarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach 

partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;

4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzie-

lenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie 

tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

2. w przypadkach, o których mowa w ust. 1, umowa w sprawie zamówienia pu-

blicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.
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podane w przepisie art. 138 p kody cpV dotyczą zamkniętego katalogu usług. 

Kolorową czcionką zaznaczyliśmy te rodzaje usług, które podmioty ekonomii 

społecznej najczęściej realizują.

cpV 75121000-0 usługi administracyjne w zakresie edukacji

cpV 75122000-7 usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej

cpV 75123000-4 administrowanie osiedlami mieszkalnymi

cpV 79622000-0 – usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących 

pomoc domową

cpV 79624000-4 usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego

cpV 79625000-1 usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego

cpV 80110000-8 usługi szkolnictwa przedszkolnego

cpV 80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego

cpV 80420000-4 usługi e-learning

cpV 80430000-7 usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim

cpV 80511000-9 usługi szkolenia personelu

cpV 80520000-5 usługi placówek szkoleniowych

cpV 80590000-6 usługi seminaryjne

cpV 85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

cpV 85100000-0 usługi ochrony zdrowia

cpV 85200000-1 usługi weterynaryjne

cpV 85210000-3 ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

cpV 85300000-2 usługi pracy społecznej i podobnej

cpV 85310000-5 usługi pracy społecznej

cpV 85311000-2 usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

cpV 85311100-3 usługi opieki społecznej dla osób starszych

cpV 85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

cpV 85311300-5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

cpV 85312000-9 usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

cpV 85312100-0 usługi opieki dziennej

cpV 85312110-3 usługi opieki dziennej nad dziećmi

cpV 85312120-6 usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą—niepełnosprawna

cpV 85312200-1 dostarczanie zakupów do domu

cpV 92500000-6 usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne 

usługi kulturalne

cpV 92600000-7 usługi sportowe

cpV 98133000-4 usługi świadczone przez organizacje społeczne

cpV 98133110-8 usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe

ASPEKTY SPOŁECZNE 

 X pOzacenOwe KRyTeRia Oceny OFeRT art. 91 ust. 2

zamawiający ma prawo ustalić takie kryteria oceny ofert, które pozwolą na wy-

bór oferty spełniającej w największym stopniu jego oczekiwania. Art. 91 ust. 2  

zawiera przykładowy katalog kryteriów oceny ofert, wśród nich ustawodawca 

podaje również aspekty społeczne.
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 X zamówienia „in-hOuSe” art. 67 ust. 1 pkt 12

 Samorząd tworząc własne podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z try-

bu poza przetargowego in-house, pod warunkiem spełnienia określonych przez 

ustawodawcę warunków.

"zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli 

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na 

cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby 

prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna 

osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania 

zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną 

osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału pry-

watnego"

 X zamówienia zwiĄzane z RewiTalizacJĄ art. 4d ust. 1 pkt 5

 JST może zastosować, zgodnie z art. 4 d ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, wyłączenie 

stosowania przepisów ustawy, gdy: przedmiotem są usługi lub roboty budow-

lane realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie 

rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o któ-

rych mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. u. z 2017 r. poz. 1023), jeżeli zamówienia te udzielane są:

a) przez gminę lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym 

lub spółdzielniom socjalnym, a przedmiot zamówienia należy do działalności 

statutowej wykonawcy lub

b) w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji (…)”

Rozważając zalety stosowania klauzul społecznych oraz uwzględniania aspektów 

społecznych w zamówieniach publicznych, powinniśmy przede wszystkim mieć 

na uwadze ich wielowymiarowy efekt, ponieważ oprócz „zwykłej” realizacji zamó-

wienia publicznego w sposób celowy uzyskujemy walor/korzyść społeczną, która 

może być również „policzalna” (np. obniżenie wydatków finansowych na zasiłki 

z urzędu pracy, czy świadczenia pomocy społecznej).

Dodatkowo, co zostało już powiedziane, budujemy potencjał ekonomii społecznej 

z korzyścią dla całej społeczności lokalnej i w efekcie kreujemy samorząd jako 

odpowiedzialny społecznie.
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Zamiast zakończenia

Komu zlecać? Gdzie 
szukać potencjalnych 
wykonawców?

zachęcamy dolnośląskie samorządy do podjęcia próby po-
wierzania istotnych i długoterminowych (kilkuletnich) zadań 
podmiotom es (w oparciu o Ustawę opp) oraz traktowania 
pes jako potencjalnych wykonawców zamówień publicznych 
zgodnie z trybami pzp, ale także w ramach procedur na zamó-
wienia do 30 tys. euro – w realizacji zamówień podprogo-
wych upatrujemy największy potencjał dolnośląskich PES.

myśląc strategicznie o rozwoju gminy lub powiatu, należy uwzględnić miejsce i rolę 

podmiotów eS, a zwłaszcza ich funkcję w rozwiązywaniu lokalnych problemów 

społecznych. zachęcamy państwa do próby sprawdzenia podmiotów eS jako 

partnerów współpracy merytorycznej i przede wszystkim finansowej. Oczywi-

ście należy zlecać peS tam, gdzie uzasadnia to charakter i rodzaj zamówienia 

czy zakupu. Szczególnie w realizacji usług społecznych użyteczności publicznych 
możemy znaleźć w podmiotach ES dobrego partnera.

informacji o potencjalnych wykonawcach zamówień publicznych wśród peS 

najprościej szukać za pośrednictwem ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 

(wrocław, wałbrzych, Jelenia Góra, legnica) oraz Dolnośląskiego Ośrodka po-

lityki Społecznej, który na bieżąco aktualizuje bazę peS w regionie i ma wiedzę 

na temat ich działalności społecznej, usługowej i wytwórczej.

wydarzenia na rzecz ekonomii społecznej organizowane przez Dolnośląski Ośro-

dek polityki Społecznej, planowane na lata 2018-20 w dalszym ciągu będą na-

stawione na edukację, w tym prezentację dobrych praktyk z obszaru współpracy 

finansowej pomiędzy JST i peS oraz inicjowaniu współpracy międzysektorowej. 

zapraszamy zarówno przedstawicieli samorządu, jak i reprezentantów podmiotów 

ekonomii społecznej do uczestnictwa w działaniach projektu „Koordynacja ekono-

mii społecznej w województwie dolnośląskim”, a także do indywidualnego kontaktu 

z kadrą DOpS i wspólnego kreowania ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.

Dolnośląski rynek 
ekonomii społecznej
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publikacja bezpłatna

projekt "Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim" współfinanso-

wany ze środków Regionalnego programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 

2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 włączenie Społeczne, Działanie 9.4 wspieranie gospo-

darki społecznej.
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