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W zahtczeniu uprzeJmte przekazuj~ dokument pn. Zalecenia Rady Ministr6w w sprawie
stosowania przez administracjfi rzqdowq klauzul spolecznych w zam6wieniach publicznych,
z uprzejmt:t prosbq o przedlozenie Czlonkom Rady Ministr6w na najblizszym posiedzeniu Rady
Ministr6w.
Uprzejmie infonnuj~, ie dokurnent zostal uzgodniony z Prezesem Urz~du Zam6wien Publicznych
oraz Szefem Sluzby Cywilnej.

[PROJEKT]

Zalecenia Rady Ministrow
w sprawie stosowania przez administracj~

rU!dow~

klauzul spolecznych

w zamowieniach publicznych

I.

WSTEP
Rada Ministr6w uznaje, ze ograniczanie problem6w spolecznych oraz l~czenie wzrostu
gospodarczego z lepszymi warunkami zycia nalez~ do k.luczowych zadan administracji rz~dowej.
Istotna wielkosc srodk6w publicznych przeznaczanych corocznie przez administracj~ rz(ldow~ na
finansowanie zakupu towar6w, ush1g i robot budowlanych moze miec wplyw na realizacj~ cel6w
spolecznych i gospodarczych Panstwa. Uzasadnia ona r6wniez zintensyfikowanie dzialan na rzecz
nowego podejscia do zam6wien publicznych.
Nowe podejscie do zam6wieri publicznych oznacza, ze instytucje publiczne S'\ zobowi~zane nie
tylko do dokonywania wydatk6w publicznych zgodnie z przepisami o zam6wieniach publicznych
w celu nabycia d6br, uslug i rob6t budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji
jakosci do ceny, ale takze powinny wspierac realizacj~ polityk publicznych, w tym w zakresie
polityki spolecznej.
Spolecznie odpowiedzialne zam6wienia publiczne sluz~ uwzgl\!dnianiu przez zamawiaj~cych
r6znych aspekt6w spo!ecznych, np. mozliwosci zatrudnienia i godnej pracy, integracji spolecznej,
wyr6wnywania szans. Wspiera to powstawanie rynk6w swiadomych spolecznie.
Obowiqzuj&ce regulacje ustawowe uprawniajq zamawiajqcych do stosowania klauzul spolecznych
przez okreslanie dodatkowych wymagan zwi(lzanych z realizacj'l zam6wien publicznych, w tym
zatrudnienia os6b bezrobotnych lub m!od ocianych w celu przygotowania zawodowego oraz os6b
niepelnosprawnych.
Organy admjnistracji rz<tdowej , w tym Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, Szef Sluiby
Cywilnej, Pelnomocnik Rz<tdu do spraw R6wnego Traktowania, Prezes Urz\!dU Zam6wie:6
Publicznych podejmuj<t dzialania promuj£lce stosowanie klauzul spolecznych w zam6wieniach
publicznych.

II.

ZALECENIA

1.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w, ministrowie, kierownicy jednostek podleglych
i nadzorowanych w dzialach administracji rz£tdowej, kierownicy jednostek podleglych
i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministr6w, wojewodowie oraz kierownicy jednostek
rz£tdowej administracji zespolonej, dyrektorzy instytucji gospodarki budi:etowej w administracji
rz£tdowej S£1 zobowi£tzani do wzmocnienia dzialari na rzecz upowszechnienia stosowania klauzul
spolecznych w zam6wieniach publicznych.

2.

Kierownicy jednostek administracji rz::tdowej S't zobowi£tzani do analizowania mozliwosci
zastosowania klauzul spolecznych we wszystkich post(!powaniach o udzielenie zam6wienia
publicznego, a w szczeg6lnosci w zakresie uslug edukacyjnych i szkoleniowych, reklamowych,
sprz£ttania budynk6w i zarz(ldzania mieniem, ochroniarskich, publikowania i drukowania,
komputerowych, konserwacyjnych i naprawczych, telekomunikacyjnych, restauracyjnych oraz
cateringowych.

3.

Klauzule spoleczne powinny bye uwzgl(!dniane takze w zam6wieniach, do kt6rych nie stosuje
ustawy- Prawo zam6wieri publicznych.

4.

Kierownicy jednostek administracji rz(ldowej powinni uwzgl(!dniae klauzule spoleczne przy
sporzqdzaniu planu zam6wieri publicznych na kazdy rok budzetowy, w tym dokonywac
obowiqzkowej oceny na etapie planowania, kt6re z zam6wien publicznych mog£! bye udzielone
z zastosowaniem klauzul spolecznych.

5.

Zaleca si~ dokonywanie obowi(lzkowej oceny mozliwosci zastosowania klauzul spolecznych przy
udzielaniu zam6wien publicznych poza planem zam6wien publicznych.

6.

W stosowaniu spolecznie odpowiedzialnych zam6wien publicznych aktywn£t rol~ powinien
odgrywac audyt wewn~trzny i kontrola instytucjonalna. Audyt wewn(!trzny poprzez
systematycznq ocen(! systemu zam6wien publicznych wspiera kierownika jednostki
w efektywniejszym wykorzystaniu klauzul spolecznych. Sluzby kontroli administracji rzqdowej S£!
zobowi::tzane uwzgl~dniae powyzsze zalecenia podczas kontroli udzielania zam6wien
pub 1icznych.

7.

Zamawiajqcy w celu wspierania zatrudnienia na podstawie umowy o prac~ powinni wymagac, aby
osoby wykonuj£tce czynnosci w trakcie realizacji zam6wienia na roboty budowlane lub uslugi,
o ile tylko jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem czyxmosci, byly zatrudniane na
podstawie umowy o prac(!.

8.

Kierownicy jednostek administracji rz£tdowej zapewni::t, aby umowy w sprawach zam6wien
publicznych, zawarte z zastosowaniem klauzul spolecznych, zawieraly postanowienia
uprawniaj£tce zamawiajqcego do skutecznego egzekwowania realizacji klauzul spolecznych.

9.

W trakcie przygotowania i prowadzenia pos t~pow ania o udzielenie zam6wienia publicznego
rekomenduje si~ stosowanie podr~cznika ,Aspekty spoleczne w zam6wieniach publicznych"
przygotowanego przez Prezesa Urz~du Zam6wien Publicznych.

si~
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10.

III.

Prezes Urz~du Zam6wieti Publicznych:
prowadzi monitoring realizacji zaleceti na podstawie corocznych informacji
przygotowywanych przez jednostki administracji rz~dowej, a jego wyniki, w tym propozycje
zmian legislacyjnych przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w;
prowadzi dzialania na rzecz zintensyfikowania promocji stosowania klauzul spolecznych,
w tym dokonuje aktualizacji podr~cznika ,Aspekty spoleczne w zam6wieniach publicznych"
oraz prowadzi szkolenia dotyczqce stosowania klauzu1 spolecznych w zam6wieniach
publicznych;
upowszechnia dobre praktyki i wspiera jednostki administracji rzqdowej w prawidlowym
stosowaniu uregulowati prawnych dotycz~cych stosowania klauzul spolecznych
w zam6wieniach publicznych.

MONITORING

11.

Koordynacj~

wykonania niniejszych zalecen powierza si~ Szefowi Kancelarii Prezesa Rady
Ministr6w we wsp6lpracy z Prezesem Urz~du Zam6wien Publicznych, Szefem Sluzby Cywilnej
oraz Pelnomocnikiem Rz~du do spraw R6wnego Traktowania.

12.

Czlonkowie Rady Ministr6w w ramach kierowanych przez siebie dzia!6w administracji rzqdowej
zapewniajq nadz6r nad realizacj~ zaleceti. Wojewodowie wspieraj~ realizacj~ zalecen
w wojew6dztwach.

13.

Minister Finans6w zleci w 2016 r. przeprowadzenie audytu wewn~t:rznego w zakresie stosowania
klauzul spolecznych w zam6wieniach publicznych oraz przedstawi wyniki Radzie Ministr6w.

14.

Kierownicy jednostek administracji rz~dow ej przek.azujq Prezesowi Urz~du Zam6wien
Publicznych corocznq informacj~ o stosowaniu kl auzul spolecznych przy udzielaniu zam6wieti
publicznych.

15.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w w termuue do 30 wrzesnia 2015 r. okresli zakres
podmiotowy i przedmiotowy oraz terminy przygotowywania i przekazywania Prezesowi Urz~du
Zam6wieri. Publicznych informacji o stosowaniu klauzul spo!ecznych przy udzielaniu zam6wieti
publicznych.

16.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w w terminie do 30 czerwca kazdego rok.u przedstawia
Radzie Ministr6w podsumowanie i wnioski wynikaj~ce z realizacji niniejszych zaleceti.
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