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„Wzmocnienie monitoringu  
zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”  

 
 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego z Funduszy EOG  



Monitoring  zrównoważonych zamówień publicznych 

Zwiększenie odsetka stosowania społecznie odpowiedzialnych i zielonych 
zamówień publicznych.  

Kogo monitorujemy? 
Naczelne i centralne organy państwowe  
Instytucje będące wizytówką kraju, 
odpowiedzialne za kwestie społeczne i 
środowiskowe 
Wyższe uczelnie 
Uniwersytety, uczelnie techniczne i ekonomiczne 
– europejscy liderzy w stosowaniu ZZP 
Urzędy miast i jednostki podległe 
Instytucje odpowiedzialne za transport, rynek 
pracy, opiekę społeczną, utrzymanie dróg, 
pielęgnację zieleni 
Urzędy marszałkowskie 
Najwyższy szczebel organów władzy 
samorządowej – wybieranej bezpośrednio przez 
obywateli  
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Monitoring  zrównoważonych zamówień publicznych 

Fundacja CentrumCSR.PL w ramach 2-letniego projektu „Wzmocnienie 
monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” 
monitoruje stosowanie społecznie odpowiedzialnych i zielonych zamówień 
publicznych w 80 instytucjach publicznych (m.in. w ministerstwach, 
urzędach miast, na uniwersytetach) w 5 polskich miastach – Warszawie, 
Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. 
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Monitorujemy 
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•   usługi ochroniarskie 

•   usługi cateringowe 

•   pielęgnację zieleni 

•   utrzymanie czystości 

•   opiekę nad osobami  

starszymi 

 i niepełnosprawnymi  

•   usługi transportowe  

•   roboty budowlane 
•   zakupy komputerów 
•   mebli 
•   papieru 
•   żywności 

Szukamy: 
•   zamówień zastrzeżonych (art. 22, ust. 2 
PZP),  
•  wymogu zatrudnienia określonych grup 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym (art. 29, ust. 4, p. 1, PZP),  
•  wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę (art. 29, ust. 4, p. 4, PZP) 
•  kryteriów GPP 
•  cyklu życia produktu  
•  efektywności energetycznej 



Rezultaty monitoringu Fundacji CentrumCSR.PL 
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Pod kątem stosowania klauzul społecznych  
sprawdziliśmy 660 zamówień.  

 
Klauzule społeczne zawarto w 12 z nich.  



Kto stosuje klauzule społeczne?  
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Instytucje centralne wypadają najlepiej w zakresie stosowania 
klauzul społecznych i wdrażania polityk zrównoważonego rozwoju 



Rezultaty monitoringu Fundacji CentrumCSR.PL 
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Pod kątem stosowania „zielonych zamówień” 
sprawdziliśmy 548 ogłoszeń.  

 
Klauzule środowiskowe zawarto w 22,8 %  



Kiedy stosowane są „zielone zamówienia 
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Klauzule środowiskowe stosowane są wybiórczo i brak jest spójnych polityk 
obejmujących całość instytucji. 



Wnioski z monitoringu ZZP – propozycje zmian 
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Działania prawne 
 Istnieją możliwości stosowania SOZP – trzeba zacząć je 
wykorzystywać!  
 Poszerzanie katalogu konkretnych rozwiązań prospołecznych 
zawartych bezpośrednio w ustawie zwiększy ich 
rozpoznawalność i zachęci do stosowania 
 Konieczne jest pozostawienie otwartego katalogu klauzul. 
 
Możliwe zmiany: 
Zmiana zasad uwzględniania SOZP 
Dodanie do katalogu możliwości wymagania potwierdzenia 
płatności wynagrodzeń; określania płac minimalnych; 
systemów zarządzania środowiskowego. 

 
 



Wnioski z monitoringu ZZP – do zrobienia 
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Działania ze strony zamawiających 
 Zaangażowanie władz instytucji 
 Zwiększenie synchronizacji pomiędzy działami  
 Wprowadzanie polityk/ osób odpowiedzialnych 
 Poprawa komunikacji wewnętrznej 

 
Działania obywatelskie 
 Presja na zamawiających ze strony NGO 
Presja obywatelska (zwłaszcza na poziomie lokalnym) 
Presja medialna – stworzenie kultury stosowania ZZP 

 



Wnioski z monitoringu ZZP – do zrobienia 
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Rola UZP 
Zachęcanie do stosowania ZZP!  
Ułatwianie stosowania ZZP w praktyce (opinie prawne) 
Praca z instytucjami kontrolnymi 
 Monitorowanie i ewaluacja wskaźników stosowania 

 
Rola najwyższych władz państwowych 
Wyraźne sygnały od najwyższych władz państwowych 
promujące ZZP 
 Dobre przykłady w wiodących instytucjach 

 

 



 

 

 

 

Projekt „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”  
realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG  

!  

Dziękuję za uwagę! 
 

  Tadeusz Joniewicz –  t.joniewicz@centrumcsr.pl 
 

Zapraszam na:  
monitoringzzp.pl  
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