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Wprowadzenie 

 Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zapoczątkowało nowy etap, dla 

wielu branż i sektorów funkcjonujących na terenie naszego kraju. Z pośród całej listy 

podmiotów i segmentów gospodarki, dla których był to początek gwałtownego 

rozwoju, z pewnością bardzo mocno wyróżniają się sektory pozarządowy oraz pomocy 

społecznej. Olbrzymi zastrzyk funduszy europejskich, dostęp do wiedzy 

i nowoczesnych rozwiązań, możliwość współpracy międzynarodowej, wymiany 

doświadczeń a także nacisk na instytucje krajowe, aby wprowadzały zmiany mające 

na celu dostosowanie się do zachodnich standardów, sprawiły iż w dziedzinach tych 

zanotowano olbrzymi wzrost aktywności oraz daleko idący rozwój.  

 Obok wzrostu samej ilości podmiotów działających na polu pomocy społecznej 

i społeczeństwa obywatelskiego, a także skali działalności przez nie prowadzonej, 

zanotowano liczne próby przeszczepienia na polski grunt, niektórych rozwiązań 

funkcjonujących od lat na zachodzie Europy. Jednym z takich zjawisk, jest szeroko 

pojęta Ekonomia Społeczna. 

 Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo rozległe. Najkrócej zdefiniować ją można 

jako działalność ekonomiczną, z której zyski inwestowane są w cele społeczne1. Tego 

rodzaju działalność była znana w naszym kraju dużo wcześniej zanim wstąpiliśmy do 

Unii Europejskiej (niektóre tradycje np. spółdzielczości, sięgają wręcz XIX wieku), ale 

dopiero wejście do Europejskiej Wspólnoty umożliwiło uporządkowanie tego sektora, 

usystematyzowanie działań, uregulowanie przepisów2, działania promujące całą ideę 

i wspierające podmioty nią zainteresowane, co w efekcie doprowadziło do powstania 

dość rozbudowanego sektora różnych podmiotów gospodarczych, coraz prężniej 

                                                                            
1 Więcej na temat samej ekonomii społecznej, jej definicji i poszczególnych elementów, na stronie 
www.ekonomiaspoleczna.pl  
2 Przede wszystkim: „Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.”, „Ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.”, czy „Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych.”  
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rozwijających się i obejmujących swą działalnością coraz większe rzesze 

potrzebujących i społecznie wykluczonych. 

 

Ekonomia Społeczna w Pomorskim 

Mimo wyraźnie widocznego skoku rozwojowego, który nastąpił w polskiej 

ekonomii społecznej po 2004 roku, zjawisko to rozwijało się w naszym kraju wciąż 

bardzo nierówno. W niektórych regionach, jak np. Wielkopolsce, sektor ten zaczął 

rozrastać się bardzo dynamicznie. Przybywało podmiotów ekonomii społecznej                     

(w skrócie PES), działających w różnych branżach i tworzących miejsca pracy dla 

kolejnych wykluczonych grup społecznych. 

Niestety wśród części województw zmiany następowały nieporównywalnie 

wolniej. Pomorskie, mimo faktu iż stanowi jedno z lepiej rozwiniętych województw 

pod względem aktywności obywatelskiej3, a także mimo nakładów finansowych, 

promocji i realizacji wielu projektów edukacyjnych, przez pierwsze 5 lat nie mogło 

pochwalić się zbyt wieloma efektami w tej dziedzinie. Mimo tego, iż idea ekonomii 

społecznej była promowana w sposób wzorowy, ogromne rzesze pracowników 

sektora pomocy społecznej, organizacji pozarządowych jak również instytucji 

samorządowych zostały przeszkolone i wyedukowane, a hasło „Ekonomia Społeczna” 

odmieniane było przez wszystkie możliwe przypadki, wciąż liczba działających PESów 

była znikoma. Np. w Gdańsku, jeszcze na początku 2009 roku, nie było ani jednej 

spółdzielni socjalnej ani przedsiębiorstwa społecznego. Dopiero na przełomie dekad 

zaczęły powstawać pierwsze podmioty, stawiające nieśmiałe kroki na polu ekonomii 

społecznej, ale z punktu widzenia całego regionu rozmiar zjawiska był wciąż znikomy. 

 Zrozumiano wtedy, iż samo edukowanie i informowanie ludzi o istnieniu ekonomii 

społecznej, nie jest wystarczające do tego, aby zaczęli oni podejmować wyzwanie, 

jakim jest samodzielne prowadzenie PESu. Niezbędne jest także wsparcie 

                                                                            
3 Badanie kondycji III Sektora, przeprowadzone przez Fundację RC w roku 2012 oraz cykliczne badania kondycji 
polskiego sektora pozarządowego, prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 
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instytucjonalne, pomoc merytoryczna i przychylni zleceniodawcy, którym nie obca 

będzie idea społecznej odpowiedzialności. Aby stworzyć środowisko przychylne 

rozwojowi sektora ekonomii społecznej, zaczęto podejmować szereg inicjatyw, które 

miały na celu inkubowanie przedsiębiorczości społecznej w naszym regionie. Niektóre 

z tych inicjatyw miały wręcz charakter systemowy, np. w Gdańsku organizacje 

pozarządowe (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta) wraz z lokalną 

administracją zrealizowały projekt pod tytułem „Gdański Model Ekonomii Społecznej”, 

w ramach którego wspólnie diagnozowano problemy piętrzące się przed PESami 

i wypracowywano modelowe rozwiązania, mające na celu stworzenie sprawnego 

systemu, który wspierał by rozwój gospodarki społecznej w Gdańsku4.  

Te i inne przedsięwzięcia doprowadziły wreszcie do uruchomienia w naszym 

województwie szeregu zróżnicowanych form wsparcia dla Podmiotów Ekonomii 

Społecznej, funkcjonujących po dziś dzień i oferujących szeroki wachlarz 

instrumentów, mających na celu inkubowanie i rozwój sektora ekonomii społecznej 

w Pomorskim.  

Obok podmiotów świadczących pomoc w sposób instytucjonalny (jak np. 

powołane do życia Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej), powstała także cała 

paleta rozwiązań prawnych oraz pomniejszych narzędzi wsparcia, przyjaznych 

społecznym przedsiębiorcom i ułatwiającym im działalność w regionie.  

Jednym z wielu nowopowstałych narzędzi były klauzule społeczne. 

 

Klauzule społeczne 

Klauzule społeczne stanowią wyjątek w ogólnych regułach zamówień 

publicznych, pozwalający zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę 

istotne kryteria społeczne. Zamawiający może na przykład zastrzec zamówienie 

                                                                            
4 „GMES” – projekt partnerski realizowany w latach 2011-2013, finansowany z POKL, administratorem było 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. 
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wyłącznie dla wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub uzależnić 

realizację przedmiotu zamówienia od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych 

warunków realizujących cele społeczne, itp5.  

Ich zastosowanie przy ogłaszaniu zamówień publicznych, tak aby zwiększyć 

szanse podmiotów inwestujących zyski w cele społeczne, znane było na zachodzie 

Europy dużo wcześniej i zostało przeniesione na polski grunt na fali zmian po 2004 

roku, opisanych wcześniej we wstępie. Ponieważ w wielu krajach Unii Europejskiej 

rozwiązanie to zdało egzamin i miało istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości 

społecznej uznano, iż tworząc w Polsce środowisko przyjazne ekonomii społecznej, 

nie można pominąć tej formy wsparcia. 

Warto tu jednak podkreślić, że sama klauzula społeczna nie jest narzędziem 

adresowanym tylko i wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej. Jest to pewnego 

rodzaju uproszczenie, dość często stosowane w dyskusji nad klauzulami społecznymi, 

które czasem bywa bezwiednie powielane, tworząc mylne przekonanie w środowisku 

pozarządowym, że klauzule są tylko dla NGOsów. To prawda, że klauzula społeczna 

promuje podmioty spełniające kryterium społeczne, ale nie zawęża listy adresatów 

wyłącznie do organizacji pozarządowych czy spółdzielni socjalnych. Do zamówień 

publicznych z klauzulą startować mogą wszelkie podmioty gospodarcze, w tym także 

w pełni komercyjne, jeśli tylko uda im się wypełnić zapisy klauzuli, co nie rzadko się 

zdarza. Na przykład w takich branżach jak ochrona mienia, czy sprzątanie, duże firmy 

komercyjne bazują na kadrze z różnym stopniem niepełnosprawności i potrafią 

wypełnić większość klauzul społecznych, wygrywając przetargi, ku rozczarowaniu 

lokalnych PESów, przekonanych o swej bezkonkurencyjności.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie Podmioty Ekonomii Społecznej są 

zdecydowanie lepiej przygotowane do wypełniania warunków zawartych w klauzulach 

społecznych, mają doświadczenie w pracy z klientem wykluczonym, potrafią go 

szybko zrekrutować i przygotować do pracy, co sprawia że w zdecydowanej 

                                                                            
5 Tomasz Schimanek, „Podstawowe informacje o klauzulach społecznych” 2012 
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większości przypadków to właśnie one mają ułatwione zadanie, ubiegając się 

o zlecenie zadania publicznego. Przez to klauzule społeczne są doskonałym 

narzędziem wsparcia tego typu podmiotów.  

 Narzędziem na tyle istotnym, iż w promowanie klauzul włączył się nawet polski 

parlament, uchwalając w 2009 roku ustawę wprowadzającą do prawa o zamówieniach 

publicznych nowy termin oraz przepisy umożliwiające korzystanie z klauzul 

społecznych przez instytucje publiczne6. Przepisy te były potem jeszcze nowelizowane 

w roku 2014 oraz 20167. Dzięki temu wdrożone zostały unormowania wynikające z 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2014 roku8.  

Co więcej, uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych 

przewidziano m.in. w Krajowym Planie Działań w zakresie zrównoważonych zamówień 

publicznych na lata 2013–2016. Jako cel główny KPD wskazano osiągnięcie 10% 

poziomu społecznych zamówień publicznych oraz wsparcie realizacji celów polityki 

społecznej z wykorzystaniem zamówień publicznych. Uwzględnianie klauzul 

społecznych w zamówieniach przewidziano także w Krajowym Planie Działań w 

zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017–2020, Strategii 

Sprawne Państwo 2020, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 oraz Krajowym 

Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Wydawać by się zatem mogło, że wszystkie drzwi zostały otwarte, wszelkie 

przeciwności usunięte, a sektor ekonomii społecznej został zaopatrzony w potężne 

źródło finansowe, dzięki któremu miliony z publicznych finansów zostaną 

zainwestowane w cele społeczne. 

Czy tak się jednak stało?   

 

                                                                            
6 „Ustawa o zmianie Prawa zamówień publicznych” z 2009 roku 
7 „Ustawa o zmianie Prawa zamówień publicznych” z 2014 roku, oraz „Ustawa o zmianie Prawa zamówień 
publicznych” z 2016 roku 
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. 
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Opis badania 

Niniejszy raport, jest efektem badania typu „desk research”, 

przeprowadzonego w 2017 roku, w ramach projektu „Model na więcej”, 

realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, Witkac Sp. z o.o., 

Samorząd Województwa Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz 

stowarzyszenie Smilemundo z Hiszpanii, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Celem badania było przeanalizowanie stosowania klauzul społecznych 

w województwie Pomorskim, na podstawie dostępnych materiałów źródłowych 

(badań, raportów i statystyk opublikowanych w ciągu ostatnich lat), informacji 

i statystyk posiadanych przez Pomorskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

informacji i statystyk posiadanych przez wybrane Podmioty Ekonomii Społecznej, 

wybrane Organizacje Pozarządowe i wybrane Jednostki Samorządu Terytorialnego 

w regionie, oraz wiedzy posiadanej przez wybranych Pomorskich ekspertów 

z dziedziny ekonomii społecznej. 

Raport podsumowuje i porządkuje posiadaną aktualnie wiedzę, oraz dostępne 

na chwilę obecną informacje, na temat wykorzystania klauzul społecznych w naszym 

regionie.     

 

Klauzule społeczne w Pomorskim - wprowadzenie 

Możliwość stosowania klauzul społecznych w polskim prawie istnieje zaledwie 

od kilku lat. Dopiero ustawa z 2009 roku umożliwiła stosowanie ich przez 

administrację publiczną, jednak w świetle tej ustawy, stosowanie klauzul społecznych 

nie było obowiązkowe. Dopiero nowelizacja z 2016 roku, wprowadziła niektóre 

rozwiązania obligatoryjne, zmuszając administrację do wykonania pewnych kroków.  
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Nie oznacza to oczywiście, że przez cały ten okres instytucje publiczne nie 

wykonywały żadnych aktywności na tym polu. Na przykład jednostki administracji 

rządowej już w 2009 r. podejmowały działania w celu zwiększenia skali stosowania 

klauzul, poprzez sporządzenie różnych dokumentów i zaleceń ze wskazówkami 

dotyczącymi stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, a także 

prowadząc działania informacyjno-szkoleniowe wśród jednostek administracji 

publicznej9.  

Niestety jak na polskie realia, klauzule społeczne są wciąż rozwiązaniem 

stosunkowo nowym, mającym charakter raczej fakultatywny. Oznacza to, iż jest ono 

dość rzadko wykorzystywane, a co więcej, dość rzadko badane. Jeśli nie ma 

odgórnego obowiązku stosowania klauzul i nie ma instytucji zobligowanej, do 

regularnego kontrolowania i zbierania o nich informacji – w polskiej rzeczywistości na 

ogół oznacza to niewielkie zainteresowanie ze strony administracji publicznej.  

W efekcie tego, w chwili obecnej niema w naszym kraju zbyt wielu rzetelnych 

i ogólnodostępnych informacji, na temat wykorzystania klauzul społecznych, a te 

które są – dość jednoznacznie pokazują, iż stopień ich wykorzystania jest niewielki. 

Nikt nie zbiera regularnie danych, nikt nie analizuje na bieżąco statystyk i nikt 

systematycznie nie monitoruje procesu wdrażania tego narzędzia co sprawia, iż 

szczegółowe przebadanie omawianego zagadnienia nie jest w pełni możliwe.  

Wydawać by się mogło, że doskonałą bazą danych, w której powinny 

znajdować się wszelkie informacje na ten temat jest Biuletyn Informacji Publicznej. 

Przecież wszystkie jednostki administracji mają obowiązek publikować w nim swoje 

ogłoszenia przetargowe. Na jego stronie można by teoretycznie móc docierać do 

wszelkich zamówień publicznych z zawartymi klauzulami społecznymi, za pomocą 

dostępnej wyszukiwarki. Niestety, w praktyce ogólnopolska strona BIP jest wyłącznie 

bazą danych teleadresowych, wszystkich jednostek administracji publicznej w kraju, 

                                                                            
9 „Informacja o wynikach kontroli - KLAUZULE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UDZIELANYCH 
PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ”, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017 
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nie gromadzącą informacji o prowadzonych przez nie postępowaniach przetargowych. 

Jeśli chciało by się zatem pozyskać dane o klauzulach za pomocą biuletynów, tak 

naprawdę nie pozostawało by nic innego jak skontaktowanie się po kolei z każdą z 

2500 gmin w Polsce, każdym z 380 powiatów oraz wszystkimi pozostałymi 

instytucjami administracji publicznej i osobne analizowanie ich archiwów BIP. 

Oczywiście taka analiza jest możliwa do przeprowadzenia, ale wymagała by czasu 

i nakładów finansowych, których nie posiadaliśmy podczas prowadzenia niniejszego 

badania. 

Jedyny rzetelny raport na temat klauzul jaki pojawił się w ciągu ostatnich lat, 

to raport NIK z lutego 2017 roku, w którym zawarto informacje zebrane w trakcie 

kontroli przeprowadzonej w pierwszej połowie 2016 roku, na terenie całego kraju. 

Dokument ten sumiennie prześwietla stan wdrożenia klauzul w Polsce, przedstawiając 

wiele szczegółowych informacji. Niestety badanie miało charakter jednorazowy 

(kontrola była efektem kilku interpelacji poselskich oraz próbą podsumowania 

zakończonego okresu wdrażania Krajowego Planu Działań w zakresie 

zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013–2016) i prawdopodobnie nie 

będzie powtarzane wcześniej niż za kilka kolejnych lat. Co więcej, raport przedstawia 

zbiorcze dane i zestawienia dla całej Polski, nie wyszczególniając statystyk dla 

poszczególnych województw. Według wiedzy zaczerpniętej w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, po publikacji swego raportu NIK nie 

przekazał samorządom regionalnym żadnych zestawień wojewódzkich, zawierających 

informacje zebrane z ich terenu. W trakcie pisania niniejszego raportu wystąpiliśmy 

do NIK z prośbą o udostępnienie Pomorskich danych, zebranych podczas prowadzonej 

przez nich kontroli, jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskano żadnej odpowiedzi10.    

Wszystko to sprawia, iż raport NIK, mimo swej rzetelności, daje niewielkie 

możliwości wykorzystania na poziomie regionalnym. 

                                                                            
10 Jeśli dane zostaną nam udostępnione z opóźnieniem, zostaną one dosłane i dołączone do niniejszego raportu w 
formie załącznika.  
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Niestety wszelkie próby holistycznego przyjrzenia się temu zjawisku przez 

instytucje ogólnopolskie zaczynają i kończą się na wspomnianym raporcie. Żadna inna 

instytucja nie monitoruje wdrażania opisywanego narzędzia.  

Na poziomie wojewódzkim sytuacja wygląda dosyć podobnie. Samorząd 

regionalny nie zbiera statystyk dotyczących klauzul. Nie zbiera ich także żadna inna 

jednostka administracji publicznej, operująca w Pomorskim.  

Z pewnością skarbnicą wiedzy dotyczącej ekonomii społecznej na terenie 

subregionów są lokalne Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (w skrócie OWES), 

które zaczęły powstawać na terenie Polski w ciągu ostatnich 5 lat. Są to podmioty lub 

partnerstwa świadczące usługi wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, 

funkcjonujące dzięki funduszom pochodzącym z budżetu Unii Europejskiej, na ogół 

na terenie obejmującym kilka powiatów.  W Pomorskim oficjalnie istnieje 5 Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, pokrywających swym zasięgiem niemal całe 

województwo:  

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ze Słupska (prowadzony przez PARR 

S.A),  

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku 

(prowadzony przez partnerstwo administrowane przez OMGGS),  

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Autarkia” (prowadzony przez 

partnerstwo administrowane przez Fundację Nova), 

- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim (prowadzony 

przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich)  

- oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie (prowadzony przez 

„Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”). 

Wydawać by się mogło, iż są to instytucje idealne do tego, aby zbierać 

i analizować informacje dotyczące stosowania klauzul społecznych na swoim 

terytorium. Niestety rzeczywistość w Pomorskich OWESach jest dość zawiła.   
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Po pierwsze, OWESy w większości prowadzone są przez organizacje 

pozarządowe, bądź instytucje, wobec których administracja publiczna nie ma 

obowiązku się sprawozdawać.  

Po drugie, funkcjonują od stosunkowo niedawna, bądź dopiero co powstają 

i nie mają jeszcze pełnej zdolności operacyjnej, pozwalającej na świadczenie 

wszystkich planowanych usług. 

Po trzecie, prowadzenie OWESu wymaga przejścia przez długotrwały proces 

akredytacyjny w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od którego 

uzależnione jest pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na działalność, czy dalsze 

negocjacje z samorządem, na którego terenie funkcjonował będzie dany OWES. Sama 

akredytacja nadawana jest na okres zaledwie 2 lat, po upływie których proces 

akredytacyjny musi być ponownie powtórzony. 

To wszystko sprawia, iż aktualna sytuacja w Pomorskich Ośrodkach Wsparcia 

Ekonomii Społecznej jest skomplikowana. Na 5 oficjalnie zarejestrowanych, 

2 funkcjonują wyłącznie na „papierze”, wciąż oczekując na postępy w negocjacjach 

i procedurach administracyjnych, nie prowadząc w tej chwili żadnej działalności. 

Pozostałe 3 są aktywne, lecz nie każdy z nich w pełni uruchomił wszystkie planowane 

przez siebie usługi. Niektóre wciąż są na etapie uruchamiania działalności. Przez to 

wiedza Pomorskich Ośrodków na temat wykorzystywania klauzul społecznych przez 

lokalne JST, jest wciąż niepełna. 

Wszystko to sprawia, iż w niniejszym badaniu dość mocno zmuszeni jesteśmy 

posiłkowaniem się danymi szacunkowymi, wynikającymi z obserwacji i doświadczenia 

Pomorskich ekspertów zajmujących się ekonomią społeczną, niż danymi liczbowymi z 

publicznie dostępnych statystyk. 
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Klauzule społeczne w Pomorskim – rzeczywistość 

Jednoznaczne stwierdzenie ile Podmiotów Ekonomii Społecznej działa na 

terenie naszego województwa, nie jest proste. Najlepszą bazą danych, gromadzącą 

funkcjonujące na tym polu podmioty w Pomorskim, posiada Regionalny Ośrodek 

Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

Według ich spisów na pomorzu działa 21 Centrów Integracji Społecznej, 13 Klubów 

Integracji Społecznej, 9 Spółdzielni Inwalidów, 2 Zakłady Aktywności Zawodowej, 

76 Spółdzielni Socjalnych11 i 48 Warsztatów Terapii Zajęciowej12. Wymienione jest 

zatem 169 podmiotów.  

Statystyki ROPS nie budzą zastrzeżeń i baza danych z pewnością jest rzetelna, 

brak w niej niestety jednej kategorii podmiotów, które działają na polu ekonomii 

społecznej, a nie zostały w niej uwzględnione. Mowa tu o Przedsiębiorstwach 

Społecznych (bądź firmach społecznych), które mogą być prowadzone przez 

organizacje pozarządowe. Problem w tym, że ostateczna ich liczba nie jest prosta do 

określenia. Według danych z badania przeprowadzonego przez Fundację Klon/Jawor, 

około 13% organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Pomorskim prowadzi 

działalność gospodarczą, czyli jest to mniej więcej około 1000 NGOsów13. Są teorie 

według których każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą 

powinna być traktowana jako PES, jednak jest to daleko idącą nadinterpretacją. Duża 

część działalności zarobkowej podejmowanej przez NGOsy ma charakter okazjonalny, 

nieregularny i prowadzona jest na niewielką skalę. Na przykład, jeśli Fundacja X raz 

w roku sprzedaje pocztówki świąteczne namalowane przez dzieci, zarabiając 

500 złotych, za które kupuje potem papier i materiały plastyczne na przyszłoroczne 

pocztówki, to mimo faktu iż zysk został zainwestowany w cel społeczny, nie może to 

być równane z przedsiębiorstwem prowadzącym regularną działalność i 

                                                                            
11 Według Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych jest ich 68. Różnica może wynikać z tego, 
iż w spisach OZRS są podmioty które przeszły lustrację, w spisach ROPS uwzględnione są wszystkie Spółdzielnie 
Socjalne 
12 http://rops.pomorskie.eu/centra-integracji-spolecznej   
13 Raport z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych”, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2015 
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zatrudniającym pracowników.  Nie ulega zatem wątpliwości, że zaledwie niewielka 

część organizacji prowadzących działalność gospodarczą może być podmiotami 

ekonomii społecznej. Co więcej, według danych otrzymanych z regionalnych 

OWESów, sytuacja firm społecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 

jest dość dynamiczna, to znaczy niektóre rozpoczynają działalność, by po zaledwie 

kilku miesiącach ją zamknąć bądź zawiesić, niektóre rejestrują działalność ale 

fizycznie jej nie prowadzą (mają ją w planach, ale chwilowo nie rozpoczynają), a tylko 

pewna część z nich stabilnie działa na rynku. Zatem liczbę faktycznie działających 

przedsiębiorstw społecznych na Pomorzu można by szacować pomiędzy kilkanaście a 

kilkadziesiąt.  

Sumując, na podstawie dostępnych danych oraz opinii ekspertów, liczbę 

wszystkich aktywnych Podmiotów Ekonomii Społecznej w naszym województwie 

szacuje się na poziomie około 200. Zatrudniają (bądź zrzeszają) ponad 1000 osób 

(głównie pochodzących z grup społecznie wykluczonych)14. Działają one w branżach 

takich jak: Catering, Działalność edukacyjna i szkoleniowa, Działalność terapeutyczna 

i wspierająca, Handel, Mała gastronomia, Organizacja czasu wolnego i rekreacja, 

Organizacja imprez, Poligrafia, Reintegracja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych, Reintegracja zawodowa i społeczna, Reklama, Rękodzieło, Usługi 

finansowe, Usługi fotograficzne, Usługi krawieckie, Usługi noclegowe, Usługi 

opiekuńcze, Usługi porządkowe, Usługi remontowe, Usługi renowacyjne, Usługi 

stolarskie, Usługi szkoleniowe, Wypożyczalnie sprzętu, Uprawa warzyw i owoców, 

Hodowla krów mlecznych i bydła opasłego, Kaletnictwo, Architektura zieleni, 

Rehabilitacja specjalistyczna, Opieka nad zwierzętami, Usługi projektowe, czy 

Wystawiennictwo.  

Jest to zatem olbrzymi potencjał, dający lokalnym zleceniodawcom 

i administracji publicznej możliwość do skorzystania z szerokiej palety usług, do 

                                                                            
14 Dane otrzymane z Pomorskich OWES 
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których dostęp ułatwiają wspomniane klauzule społeczne. Czy jednak ów potencjał 

jest przez nich w pełni wykorzystywany? 

Według danych zebranych przez NIK, w 2015 roku zaledwie 4,08% przetargów 

ogłaszanych przez administrację publiczną w Polsce miało zapisane klauzule 

społeczne (w roku 2012 współczynnik ten wynosił 2,90%, w 2013 r. 4,5%, a w 2014 

r. 3,1%)15. Biorąc pod uwagę fakt, iż wspominany wcześniej Krajowy Plan Działań 

w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013–2016, jako cel 

główny zakładał osiągnięcie poziomu 10%, należy uznać ten rządowy plan jako 

zdecydowanie nie wykonany.  

Jak już podkreślano, raport NIK nie podawał danych dla poszczególnych 

województw, ale z pośród 65% Pomorskich Jednostek Samorządu Terytorialnego 

biorących udział w badaniu wyszczególniono dane dwóch: Urzędu Miasta Gdańsk oraz 

Urzędu Miasta Starogard Gdański.  

Jednostki samorządu terytorialnego - udział umów, w których zastosowano klauzule lub aspekty 

społeczne w wartości umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 

 

                                                                            
15 „Informacja o wynikach kontroli - KLAUZULE SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 
UDZIELANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ”, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017 
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Z kontroli NIK wynika, iż Gmina Gdańsk w roku 2013 nie zawarła klauzul 

społecznych w ani jednym z ogłaszanych przez siebie zamówień publicznych. 

Podobnie było w roku 2014. Dopiero w roku 2015 zawarto pierwsze klauzule, lecz 

w zaledwie 2,8% przetargów. W pierwszych 4 miesiącach 2016 roku współczynnik 

znowu spadł do poziomu 0%. Wynik ten jest zaskakująco niski, gdyż Gmina Gdańsk 

jest akurat jedną z najbardziej aktywnych na polu wspierania sektora ekonomii 

społecznej na terenie naszego województwa, współtworzyła razem z organizacjami 

pozarządowymi Gdański Model Ekonomii Społecznej, współtworzy Gdański OWES 

i jest jednym z inicjatorów powołania Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Jeśli jeden 

z najbardziej aktywnych JST w województwie, korzysta z klauzul społecznych tak 

rzadko, sytuacja w pozostałych jednostkach samorządu prawdopodobnie nie może 

być lepsza. Co zresztą potwierdzają pozostałe ze zdobytych informacji. 

W Starogardzie Gdańskim, według NIK, w roku 2013 nie zawarto klauzul 

społecznych w ani jednym z ogłaszanych zamówień publicznych. Tak samo w roku 

2014. Dopiero w roku 2015 zawarto pierwsze klauzule, lecz w zaledwie 1,6% 

przetargów. Podobnie jak w Gdańsku, w pierwszych 4 miesiącach 2016 roku 

współczynnik klauzul w zamówieniach znowu spadł do poziomu 0%. Oczywiście 

można mieć nadzieję, że w obu tych gminach na koniec roku ów współczynnik wzrósł 

i przekroczył poziom z ubiegłego roku, gdyż większość zamówień publicznych 

ogłaszana jest przez JST raczej w drugiej połowie roku. Póki co jednak nie jesteśmy 

w posiadaniu danych, które mogły by to zweryfikować. 

Według informacji pozyskanych od specjalistów zatrudnionych w Pomorskich 

OWESach, oprócz wspomnianych dwóch gmin, klauzule społeczne były 

wykorzystywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy również przez samorząd Gdyński, 

Kartuski, Wejherowski,  Nowodworski, Przywidzki, Cewicki i Subkowy. W większości 

przypadków były to jednak pojedyncze przetargi, bądź po kilka w jednej gminie 

(wyjątek stanowiła Gmina Cewice, która zastosowała klauzule w 18 postępowaniach 
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przetargowych). Suma wszystkich przetargów we wspomnianych JST nie przekraczała 

50. 

Te skromne dane liczbowe uzupełnić można jedynie o informację, wynikającą 

z ogólnopolskiego raportu NIK, na temat struktury najczęściej zlecanych usług. 

Według przeprowadzonej kontroli zdecydowana większość zapytań dotyczy usług 

budowlanych a także odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, usług pocztowych 

oraz innych (poniżej wykres z dokładnymi danymi liczbowymi). 

Jednostki samorządu terytorialnego - struktura usług zleconych w ramach 41 umów zawierających 

klauzule społeczne 

 

Klauzule w wyodrębnionych usługach publicznych 

Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejszy raport powstał w ramach projektu, który 

zakłada między innymi pracę nad modelowym wdrażaniem usług publicznych takich 

jak usługi opiekuńcze, zdrowotne, transportu lokalnego, recyklingu i utrzymania 

czystości, jest to akurat dość ważna informacja. Pokazuje ona, iż mimo faktu, że 

zamówienia publiczne z zawartymi klauzulami zdarzają się bardzo rzadko, w tych 

niewielu które się zdarzają odbiór odpadów komunalnych oraz przewóz osób 

niepełnosprawnych stanowią niemal jedną czwartą całego rynku. Oznacza to, iż w 

usługach tych tkwi dość duży potencjał, gminy potrzebują usługodawców gotowych 
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do zaspokojenia tej potrzeby a PESy potrafią sprostać tym zadaniom, wykorzystując 

do ich realizacji osoby wykluczone społecznie. Potwierdza to słuszność wyboru tych 

usług do dalszego wdrażania, w modelu przygotowywanym w ramach niniejszego 

projektu. 

Podsumowując, niniejsze badanie jednoznacznie wykazało, iż poziom 

wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w naszym 

województwie jest dramatycznie niski. Mimo szerokiego potencjału jaki reprezentują 

Pomorskie PESy, nie jest on w pełni wykorzystywany przez jednostki samorządu 

terytorialnego, co zmusza  je do opierania swego biznesu przede wszystkim na 

klientach z sektora prywatnego i indywidualnych zleceniodawcach.  

 

Powody nie korzystania z klauzul społecznych przez JST 

Na podstawie przeprowadzonego badania, w tym analizy zebranych 

dokumentów, jak również opinii Pomorskich ekspertów a także samych przedstawicieli 

wybranych JST, powodów niskiego poziomu wykorzystywania klauzul społecznych 

przez Pomorskie instytucje administracji publicznej jest kilka: 

- Po pierwsze, jednym z najprostszych i najbardziej podstawowych powodów 

rzadkiego stosowania klauzul jaki podają urzędnicy, jest brak przymusu ich 

stosowania przez JST. Według nich, polskie prawo nie narzuca obowiązkowego 

zamieszczania klauzul w zamówieniach publicznych, dlatego część urzędników 

przygotowując zamówienia już na wstępie rezygnuje z dodatkowego komplikowania, 

już i tak dość zawiłych procedur przetargowych i usuwa z nich wszystkie fakultatywne 

i nie wymagane pod przymusem dodatki. Głównym motywem jest tu na ogół chęć 

ułatwienia sobie pracy. 

 Problem ten jest niełatwy do pokonania. Raczej trudno wyobrazić sobie sytuację, 

w której polski rząd wprowadziłby przepisy nakazujące pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, zapisywanie klauzul społecznych w każdym zamówieniu 
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publicznym. Gospodarka wolnorynkowa ciężko znosi wszelkie ograniczenia i formy 

nacisku, dlatego nie należy oczekiwać ani domagać się zbyt skrajnych rozwiązań 

prawnych. Z pewnością jednak ciekawym rozwiązaniem mógłby być przepis 

nakazujący każdej JST zawieranie klauzul społecznych w przynajmniej 5% 

ogłaszanych w skali roku zamówień. Zapis ten z jednej strony nie narzucałby 

sztywnych ram funkcjonowania i dawał swobodę stosowania klauzul, z drugiej jednak 

nie pozwalałby rezygnować zupełnie z wykorzystywania tego narzędzia. 

 Innym rozwiązaniem mogłoby być także generalne uproszczenie procedur 

przetargowych obowiązujących w Polsce, tak aby przygotowujący zamówienia 

publiczne urzędnicy, czuli się w nich na tyle pewnie i swobodnie, że stosowanie 

fakultatywnych klauzul nie stanowiło dla nich dodatkowego obciążenia i zagrożenia, 

że mogą przez to źle przeprowadzić całą procedurę. Jest to jednak temat do szerszej 

dyskusji i biorąc pod uwagę tendencje w procedurach wydawania pieniędzy 

publicznych, należy raczej spodziewać się zaostrzania przepisów, niż upraszczania. 

- Drugim powodem aktualnego stanu, są wciąż braki wiedzy wśród urzędników JST. 

Mimo wielu szkoleń i akcji edukacyjno-informacyjnych, prowadzonych zarówno przez 

instytucje rządowe, jak i organizacje pozarządowe, przez wszystkie te lata od 

wprowadzenia w Polsce przepisów o stosowaniu klauzul, wciąż jednak spotyka się 

instytucje publiczne, których wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona. Warto 

podkreślić, że nie chodzi tu o brak wiedzy w ogóle o istnieniu takiego narzędzia jak 

klauzule społeczne. Urzędnicy o nim wiedzą. Problem tkwi w tym, że nie potrafią go 

stosować i nie mają wystarczającej wiedzy o tym jak je przeprowadzać. Zdarzają się 

także braki w elementarnej wiedzy o klauzulach. Podczas niniejszego badania 

spotkano się nawet z kuriozalną wypowiedzią jednego z urzędników z terenu powiatu  

Chojnickiego, który twierdził, że nie stosuje klauzul społecznych, gdyż są one 

niezgodne z prawem unii europejskiej. Trudno wytłumaczyć taką wypowiedź czym 

innym niż brakiem podstawowej wiedzy o omawianym przez nas narzędziu. 
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 Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest kontynuowanie szkoleń i akcji informacyjnych 

wśród pracowników JST, oraz sukcesywna walka z ich niewiedzą. Należy jednak 

pamiętać, że sama edukacja nie gwarantuje natychmiastowych wyników. Dla 

przykładu, w latach 2014 – 2015 Gdański Caritas, w ramach działań OWES przeszkolił 

około 50 instytucji samorządowych z terenu województwa Pomorskiego, na temat 

stosowania klauzul społecznych. Mimo zdobytej wiedzy większość przeszkolonych 

wtedy instytucji nie stosuje klauzul społecznych po dziś dzień. Warto zatem zwrócić 

uwagę także na pozostałe ograniczenia, utrudniające wykorzystanie tego narzędzia. 

- Trzecim powodem, spotykanym nagminnie podczas rozmów z ekspertami 

i urzędnikami, jest obawa pracowników JST przed wyborem droższego oferenta. Od 

ostatnich kilkunastu lat w Polsce trwa wzmożona walka z korupcją, która 

doprowadziła do diametralnego ograniczenia tego patologicznego zjawiska. Efektem 

ubocznym tego procesu stała się niestety atmosfera strachu wśród części urzędników, 

towarzysząca podejmowaniu decyzji o wydatkach publicznych. Wśród wielu z nich 

panuje przekonanie, że podczas wybierania zwycięzcy przetargu należy zawsze 

wybrać najtańszego oferenta. Wybranie kogoś droższego może generować 

podejrzenia, które to wprost prowadzić mogą do oskarżeń o nieuzasadnione  

marnotrawienie publicznych pieniędzy, a może nawet o korupcję (skoro wybrano 

droższego oferenta, być może decydenci zostali przez niego przekupieni). Oczywiście 

dla osób rozumiejących przepisy o zamówieniach publicznych jasne jest to, że 

poprawnie zawarta klauzula społeczna, w sumiennie przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym, jest w stu procentach legalnym i bezpiecznym rozwiązaniem, nie 

rzucającym cienia podejrzenia na stosującym je JST – wręcz przeciwnie, jest raczej 

czymś czym można się chwalić. Niestety strach bardzo często jest silniejszy 

i zdecydowanie utrudnia propagowanie klauzul wśród urzędników. 

 Jedynym sensownym rozwiązaniem tej sytuacji jest kontynuowanie akcji 

edukacyjnych i informacyjnych. Warto zwrócić tu szczególnie uwagę na promowanie 

i pokazywanie jako przykład tych JST, które stosują z powodzeniem klauzule, tak aby 
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do świadomości urzędników dotarła wiarygodna informacja o tym, że można 

bezpiecznie stosować klauzule, nie narażając się na podejrzenia i oskarżenia. 

- Czwartym pojawiającym się powodem, jest brak PES na terenie gminy i w ogóle 

ograniczona ilość przedsiębiorców na rynku lokalnym. Problem ten dotyczy głównie 

małych gmin i słabiej rozwiniętych jednostek terytorialnych. Gminom na ogół zależy, 

aby przetargi wygrywały lokalne podmioty i wydawane pieniądze zostały w regionie. 

Jeśli w gminie nie funkcjonuje żaden Podmiot Ekonomii Społecznej, to na ogół 

urzędnicy nie widzą powodu dla którego mieli by ogłaszać klauzule społeczne. W ich 

przekonaniu po pierwsze nie ma komu jej wypełnić, po drugie ryzykują, że przetarg 

wygra PES z innej gminy i pieniądze nie zostaną wydane lokalnie.  

Oczywiście ten typ myślenia jest błędny, gdyż jak już ustaliliśmy na wstępie 

raportu, klauzule społeczne nie są zarezerwowane wyłącznie dla PES i mogą być 

wypełniane również przez podmioty komercyjne. W takiej sytuacji oczywiście 

rozwiązaniem mogło by być edukowanie JST oraz prywatnych przedsiębiorców o tym, 

iż klauzule społeczne są również dedykowane im. 

Sprawa komplikuje się jednak znacznie bardziej w przypadku gmin, w których 

oprócz braku PESów, mało jest również podmiotów komercyjnych. Zdarza się, że 

urzędnicy narzekają, na brak oferentów nawet w przetargach bez ogłoszonych klauzul 

społecznych. Dlatego aby nie komplikować sytuacji i nie odstraszać potencjalnych 

przedsiębiorców, rezygnują z dodatkowych wymagań stawianym oferentom i nie 

stosują klauzul.  

- Kolejnym argumentem, na który natrafić można podczas rozmów z urzędnikami 

na temat klauzul społecznych, jest wyjątkowa specyfikacja niektórych zleceń 

sprawiająca, iż są niemożliwe do wykonania przez osoby wykluczone. Jeden 

z urzędników uzasadnił to tak: 

 „Wszystkie przetargi w moim Referacie dotyczą poważnej budowlanki. 

Mosty, drogi, budynki. Ludzie którzy je budują muszą być w pełni zdrowi, nie pijący, 
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nie zaburzeni itp. Nie mogę oczekiwać od firmy budowlanej, że zbuduje mi most, za 

pomocą ludzi na wózkach inwalidzkich”. 

Z jednej strony niektóre specjalistyczne zlecenia, wymagają od usługobiorcy 

wysokich kwalifikacji pracowników i specjalistycznych uprawnień. Z drugiej strony 

w każdym JST jest zapotrzebowanie także na mniej wymagające zadania, jak 

chociażby sprzątanie pomieszczeń. Poza tym lista grup wykluczonych społecznie jest 

o wiele szersza niż tylko niepełnosprawni i alkoholicy. Jest całe mnóstwo grup 

dysfunkcyjnych, które z pewnością poradzą sobie z częścią prostszych zadań w gminie 

i strach przed nie wykonaniem zlecenia jest raczej nieuzasadniony.  

 Lekarstwem na tego typu obawy wydaje się po raz kolejny właściwa 

edukacja i informowanie pracowników JST, kim są osoby wykluczone społecznie 

i w jaki sposób można je zagospodarowywać na rynku pracy. 

- Ostatnim zjawiskiem, na które z pewnością należy zwrócić uwagę podczas 

dyskusji nad wykorzystaniem klauzul jest „zaawansowanie społeczne” tego narzędzia. 

Innymi słowy, klauzule społeczne są dosyć wyszukanym rozwiązaniem, stanowiącym 

swojego rodzaju ukoronowanie sprawnie działającego sektora ekonomii społecznej. 

Nie bez powodu klauzule zaczęły funkcjonować w naszym kraju dopiero w drugiej 

dekadzie XXI wieku, a nie zaraz po wejściu  Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

Najpierw musiało się wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, sektor organizacji 

pozarządowych musiał się zdecydowanie bardziej rozwinąć, w większości województw 

musiały pojawić się Podmioty Ekonomii Społecznej i dopiero wtedy można było zacząć 

wprowadzać klauzule społeczne do zamówień publicznych. Mówiąc językiem 

technicznym, aby ten „wynalazek” mógł działać, społeczność lokalna w której chce 

się go zaszczepić musi spełniać pewne „podstawowe wymagania techniczne”.  Tzn. 

musi mieć sprawny sektor NGO, świadomych urzędników, którzy współpracują 

z organizacjami pozarządowymi i przynajmniej kilka aktywnych PESów. Tymczasem 

tylko niektóre gminy w naszym województwie spełniają te kryteria.  
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Na przykład, z raportu na temat kondycji III sektora w Słupsku z roku 2014 

wynika16, iż liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych w Słupsku jest 

stosunkowo niewielka, są one mocno nie dofinansowane, współpraca pomiędzy nimi 

pozostawia wiele do życzenia, pomiędzy NGOsami a administracją lokalną nie ma 

dialogu ani zrozumienia, mimo tego iż najbardziej niedofinansowanymi sektorami są 

pomoc społeczna i edukacja, pieniądze gminne wydawane są głównie na sport, 

pracownicy pozarządowi nie mają poczucia wpływu na najważniejsze decyzje i sprawy 

w regionie, a to tylko najbardziej podstawowe zarzuty z bardzo długiej listy. 

Oczekiwanie, że nagle administracja lokalna zacznie stosować klauzule społeczne, a 

słupskie NGOsy założą PESy i zaczną wygrywać przetargi – jest jak najbardziej 

nierealne.  

Jak powiedział jeden z badanych: 

„To tak, jakby oczekiwać, że w domu bez prądu, będzie działał telewizor”. 

 Dopóki w lokalnym środowisku nie rozpocznie się dialog pomiędzy władzami 

a sektorem pozarządowym, dopóki pewne decyzje nie zaczną być podejmowane 

wspólnie i w porozumieniu, dopóki nie zaczną powstawać stabilne podmioty ekonomii 

społecznej a NGOsy nie zaczną się specjalizować w poszczególnych branżach i dopóki 

społeczeństwo obywatelskie nie będzie wystarczająco rozwinięte – do póty nie będzie 

szans na rozwój ekonomii społecznej w regionie a klauzule społeczne pozostaną 

martwym zapisem. 

 

Podsumowanie 

Podsumowując wszystkie wnioski i dane zebrane podczas pracy nad raportem 

należy jeszcze raz powtórzyć, iż klauzule społeczne są wciąż niewystarczająco 

wykorzystywane przez JST na terenie województwa Pomorskiego, co więcej brakuje 

                                                                            
16 „Współpraca Słupskich Organizacji Pozarządowych z samorządem terytorialnym w kontekście kapitału 
społecznego”, Słupsk 2014 



   

   

 

  - 25 - 

stałego nadzoru nad procesem ich wdrażania (instytucji, która monitorowała by 

zamówienia publiczne, zbierała dane i analizowała je). Poza tym, w regionie wciąż 

potrzeba akcji promocyjnych i edukacyjnych, adresowanych do przedstawicieli JST, 

upowszechniania dobrych praktyk, jak również dalszych nakładów na rozwój sektora 

ekonomii społecznej. Należy również kontynuować dialog z instytucjami rządowymi 

i zachęcać je do wprowadzania dalszych ułatwień i zachęt dla samorządów do 

stosowania klauzul w zamówieniach publicznych.  

Raport ten jest dopiero wstępem do poważnych badań nad sektorem 

i stosowaniem klauzul przez lokalne JST. Z pewnością potrzebna jest dalsza praca 

badawcza i analityczna. Niezbędna jest dalsza, sumienna eksploracja tego 

zagadnienia która pozwoli na dogłębne poznanie barier, blokujących stosowanie 

klauzul społecznych w Pomorskim i znajdzie skuteczne rozwiązanie tego problemu. 
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