
 

 
 
  

Klauzule społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej 

(program spotkania warsztatowego) 

Prowadzący: Tomasz Schimanek 

 

Dla kogo: 

Spotkanie dedykowane jest: 

• przedstawicielom samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), , 

• przedstawicielom PES takim jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Koła Gospodyń 

Wiejskich, 

• przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych działających w powiecie, 

• przedstawicielom OWES-ów i liderom lokalnym działających na rzecz społeczności 

lokalnej, 

• pracownikom OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu 

zlecania usług społecznych PES z wykorzystaniem klauzul społecznych. 

 

Cele spotkania:  

• zapoznanie uczestników z klauzulami społecznymi i innymi rozwiązaniami 

pozwalającymi uwzględniać aspekty społeczne znajdującymi się w nowym Prawie 

zamówień publicznych, 

• pokazanie praktycznych zastosowań klauzul społecznych skierowanych do 

podmiotów ekonomii społecznej, 

• omówienie korzyści wynikających ze stosowania klauzul społecznych w 

zamówieniach publicznych dla samorządów lokalnych, mieszkańców i podmiotów 

ekonomii społecznej, 

• wypracowanie możliwości zastosowania klauzul społecznych w gminach i powiatach, 

których przedstawiciele będą uczestniczyć w warsztatach. 

 

 

  



 

8.45-10.15 Przedstawienie się uczestników i prowadzącego, omówienie tematyki 

warsztatów. 

Sesja I: klauzule społeczne i inne rozwiązania pozwalające 

uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 

/prezentacja/ 

• geneza,  

• podstawy prawne,  

• ogólne zasady stosowania, 

• rozwiązania ułatwiające zamawiającym stosowanie klauzul 

społecznych. 

Dyskusja. 

10.15-10.30 Przerwa 

10.30-12.00 Sesja II: Przedstawienie i omówienie klauzul społecznych i innych 

rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne 

przewidzianych w nowym Prawie zamówień publicznych /prezentacja/: 

• rozwiązania skierowane do podmiotów ekonomii społecznej 

(klauzula zastrzeżona, klauzula usługowa, zastrzeżenie dla 

spółdzielni socjalnych, ułatwienia w rewitalizacji, klauzula 

zatrudnieniowa, zamówienia wewnętrzne), 

• rozwiązania pozwalające osiągać inne korzyści społeczne 

(klauzula pracownicza, dostosowanie do potrzeb użytkowników, 

etykiety społeczne, społeczne kryteria oceny ofert). 

Dyskusja. 

12.00-12.15 Przerwa 

12.15-13.45 Sesja III: możliwości zastosowania klauzul społecznych 

skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej w gminach i 

powiatach, które reprezentują uczestnicy spotkania /praca 

warsztatowa w grupach/: 

• rodzaje zamówień możliwych do zlecenia podmiotom ekonomii 

społecznej, 

• potencjał podmiotów ekonomii społecznej jako wykonawców 

zamówień publicznych, 

• klauzule społeczne, które ułatwią dostęp do zamówień podmiotom 

ekonomii społecznej. 

13.45-14.00 Przerwa 

14.00-15.30 Sesja IV: Korzyści ze stosowania klauzul społecznych skierowanych 

do podmiotów ekonomii społecznej: 

• praktyczne przykłady stosowania klauzul społecznych 

adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej, 

• korzyści wynikające z realizacji zamówień publicznych przez 

podmioty ekonomii społecznej dla mieszkańców, dla samorządu i 

dla podmiotów ekonomii społecznej. 



 

Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

 


