
Projekt 

Zarządzenie nr… 

Prezydenta Miasta Torunia 

z dnia…….. 

 

w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego w Urzędzie Miasta Torunia i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta 

Torunia 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713),  oraz art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam obowiązek stosowania klauzul społecznych dla zamówień publicznych, 

których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przez wydziały Urzędu 

Miasta Torunia i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Torunia oraz określam zasady 

postępowania w tym zakresie.  

§ 2. Zasady postępowania w zakresie stosowania klauzul społecznych, o których mowa w § 1, 

określają „Zasady udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów 

społecznych”, stanowiące Załącznik numer 1 do zarządzenia. 

§ 3. Zasady, o których mowa w § 2 dotyczą wszystkich zamówień o wartości większej niż 2 

tysięcy zł. i mniejszej od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Torunia 

oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Torunia.  

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi ……………………… 

/nazwa wydziału w Urzędzie lub nazwa jednostki organizacyjnej/ 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

 

 

Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia nr…… 

Prezydenta Miasta Torunia  

z dnia…….. 

 

Zasady udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów społecznych  

Część 1: Postanowienia ogólne 

 

1. Zasady dotyczą udzielania zamówień o wartość przekraczającej 2 tys. zł. i mniejszej od 

kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Poprzez uwzględnianie aspektów społecznych rozumie się stosowanie rozwiązań 

przewidzianych w: 

1) w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

2019 poz. 1843 z późn. zm.) tj. w: 

a) art. 4d ust. 1 pkt 5, 

b) art. 22 ust. 2 i 2a, 

c) art. 29 ust. 3a,  

d) art. 29 ust. 4, 

e) art. 29 ust. 5, 

f) art. 30 ust. 8 pkt 1, 

g) art. 30 ust. 9 pkt 1, 

h) art. 30a, 

i) art. 91 ust. 2 pkt 2, 

j) art. 138p, 



2) w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t. jedn. Dz. U. 2018 

poz. 1205 z późn. zm.) w art. 15a. 

3. Opis rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach 

publicznych rozwiązań określa  Części 2 Zasad. 

4. Wydziały Urzędu Miasta Torunia i jednostki organizacyjne wymienione w zarządzeniu 

mają obowiązek uwzględniania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

co najmniej jednego z rozwiązań, o których mowa w ustępie 2, biorąc pod uwagę w 

szczególności cel i spodziewane korzyści społeczne z zastosowania danej klauzuli, koszty 

oraz możliwości spełnienia tych wymogów przez potencjalnych wykonawców. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ustępie 4, oznacza, że przed wszczęciem postępowania 

o udzielnie zamówienia publicznego, należy ustalić możliwość zastosowania w nim co 

najmniej jednego z rozwiązań, o których mowa w ustępie 2. Należy przy tym brać pod 

uwagę przede wszystkim korzyści społeczne, które można osiągnąć dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom oraz ewentualne skutki zastosowanego rozwiązania dla realizacji 

zamówienia. 

6. Jeżeli kierownik wydziału lub jednostki organizacyjnej przygotowujących postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego uzna, że w danym postępowaniu nie ma 

możliwości zastosowania żadnego z rozwiązań, o których mowa w ustępie 2, jest 

zobowiązany przed wszczęciem postępowania przesłać w wersji elektronicznej 

uzasadnienie odstąpienia od uwzględniania aspektów społecznych. Uzasadnienie przesyła 

do ………………………… /nazwa wydziału lub jednostki wskazanej w zarządzeniu/,  

na adres e-mail: ………………………… . Wzór uzasadnienia określony w Części 3 

Zasad. 

7. Przesłanie uzasadnienia, o którym mowa w ustępie 6, jest wystarczające do wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez uwzględniania aspektów 

społecznych. 

8. Wydziały Urzędu Miasta Torunia i jednostki organizacyjne wymienione w zarządzeniu 

powinny w planie zamówień publicznych wskazać te zamówienia, w których przewiduje 

zastosowanie klauzul społecznych. 

9. ……………………………. /nazwa wydziału lub jednostki organizacyjnej/ przygotowuje 

co roku zbiorcze sprawozdanie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w 

zamówieniach publicznych na podstawie rocznych sprawozdań przesyłanych przez 



wydziały i jednostki, których dotyczy zarządzenie. Sprawozdania przesyłane są drogą 

elektroniczną do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą. Wzór 

sprawozdania znajduje się w Części 4 Zasad.  

10. Zbiorcze sprawozdanie, o którym mowa w ustępie 9, uwzględnia również zestawienie 

postępowań, w których nie uwzględniono aspektów społecznych, przygotowywane na 

podstawie przesłanych w danym roku uzasadnień, o których mowa w ustępie 6. 

11. Zbiorcze sprawozdanie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach 

publicznych jest przedkładane Prezydentowi Miasta Torunia do 31 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy. Po akceptacji prezydenta sprawozdanie jest 

umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia. 

12. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi zaleca 

się stosowanie rozwiązań wskazanych  w ust. 2 lit. b  oraz d.  

13. Obligatoryjnie należy stosować klauzulę społeczną, dotyczącą zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia w postępowaniu na usługi lub roboty budowlane, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy; 

 

Część 2: Opis rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne w zamówieniach 

publicznych 

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych 

art. 22 ust. 2 i 2a Zastrzeżenie udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

wyłącznie do podmiotów będących zakładami pracy chronionej lub 

innymi podmiotami, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

i jednocześnie zatrudniających co najmniej 30% osób należących do 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymienionych 

w ustawie. 



Zamawiający ma prawo określić wyższy niż ustawowo wymagany 

procentowy wskaźnik zatrudnienia. 

art. 29 ust. 3a Wymóg zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników na 

umowy o pracę. 

art. 29 ust. 4 Uwzględnienie aspektów społecznych w opisie przedmiotu 

zamówienia, w szczególności wymóg zatrudnienia przy realizacji 

zamówienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

wymienionych w ustawie. 

art. 138p Zastrzeżenie udziału w postępowaniu do podmiotów, które łącznie 

spełniają cztery warunki: 

 ich celem jest realizacja misji w zakresie służby publicznej 

związanej ze świadczeniem zlecanych usług oraz społeczna i 

zawodowa integracja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

 nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość 

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników, 

 struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera 

się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie 

pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co 

wykonawcy określają w swoich statutach, 

 w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie 

udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego 

samego zamawiającego. 

To rozwiązanie można stosować jedynie przy zlecaniu usług 

społecznych, zdrowotnych i kulturalnych. 

art. 4d ust. 1 pkt 5 Możliwość udzielenia zamówienia spółdzielni socjalnej lub 

organizacji pozarządowej z pominięciem Prawa zamówień 

publicznych, jeżeli: 



 przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne 

realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym 

programie rewitalizacji oraz wykonywane na obszarze Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, 

 przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej 

wykonawcy lub celem realizacji zamówienia jest aktywizacja 

osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, 

 wartość zamówienia nie przekracza w przypadku usług 

równowartości 209 tys. euro, w przypadku robót budowalnych 

równowartości 5 225 tys. euro. 

art. 91 ust. 2 pkt 2 Możliwość uwzględnienia aspektów społecznych w kryteriach oceny 

ofert. 

art. 29 ust. 5 Uwzględnienie w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku 

osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, w opisie 

przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla 

wszystkich użytkowników. 

art. 30 ust. 8 pkt 1 Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 

cech materiału, produktu lub usługi, adekwatnie do przedmiotu 

zamówienia, dostosowujących ten materiał, produkt lub usługę do 

potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 

dla osób niepełnosprawnych. 

art. 30 ust. 9 pkt 1 Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi 

cech produktu lub usługi, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, 

dostosowujących ten produkt lub usługę do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

art. 30a Wskazanie, aby usługi, roboty budowlane lub produkty dostarczane 

w ramach zamówienia posiadały określone oznakowanie 

odpowiadające przyznanym certyfikatom społecznym. 



Ustawa o spółdzielniach socjalnych 

art. 15a Zastrzeżenie udziału w postępowaniu o zamówienie, którego wartość 

nie przekracza 30 tys. euro wyłącznie do spółdzielni socjalnych. 

 

 

 

Część 3: Wzór uzasadnienia o nieuwzględnianiu aspektów społecznych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Uzasadnienie o nieuwzględnianiu aspektów społecznych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

1 Data:  

2 Zamawiający:  

3 Znak sprawy nadany 

przez Zamawiającego: 

 

4 Przedmiot zamówienia:  

 

5 Szacowana wartość 

zamówienia netto: 

 

6 Planowany okres 

realizacji zamówienia: 

 

7 Uzasadnienie 

nieuwzględnienia 

aspektów społecznych: 

 

 

8 Osoba sporządzająca 

uzasadnienie: 

 

 



 

 

 

 

 

 

Część 4: Wzór rocznego sprawozdania dotyczące uwzględnienia aspektów społecznych 

w zamówieniach publicznych 

 

Roczne sprawozdanie dotyczące uwzględnienia aspektów społecznych                                            

w zamówieniach publicznych 

1 Rok sprawozdawczy:  

2 Wydział/jednostka organizacyjna:  

3 Liczba postępowań, w których uwzględniono aspekty społeczne:  

4 Liczba postępowań, w których nie uwzględniono aspektów 

społecznych: 

 

5 Liczba zamówień, w których uwzględniono aspekty społeczne:  

Rozwiązanie z art. 22 ust. 2 i 2a Prawa zamówień publicznych 

6 Liczba zamówień:  

7 Liczba podmiotów ekonomii społecznej, która realizowała 

zamówienia: 

 

Rozwiązanie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych 

8 Liczba zamówień:  

9 Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę:  

Rozwiązanie z art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 

10 Liczba zamówień:  



11 Liczba zatrudnionych osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym: 

 

Rozwiązanie z art. 138p Prawa zamówień publicznych 

12 Liczba zamówień:  

13 Liczba podmiotów ekonomii społecznej realizujących zamówienia:  

Rozwiązanie z art. 4d ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych 

14 Liczba zamówień:  

15 Liczba organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych 

realizujących zamówienia: 

 

Rozwiązanie z art. 91 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych 

16 Liczba zamówień:  

17 Liczba podmiotów ekonomii społecznej realizujących zamówienia:  

18 Liczba zatrudnionych osób z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym: 

 

Rozwiązanie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych 

19 Liczba zamówień:  

20 Liczba spółdzielni socjalnych realizujących zamówienia:  

Rozwiązania z art. 29 ust. 5, art. 30 ust. 8 pkt 1, art. 30 ust. 9 pkt 1 Prawa zamówień 

publicznych 

21 Liczba zamówień:  

Rozwiązanie z art. 30a Prawa zamówień publicznych 

22 Liczba zamówień:  

Osoba sporządzająca sprawozdanie:  

Data sporządzenia sprawozdania:  

 

 


