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 Klauzule społeczne, a także inne możliwości uwzględniania

aspektów społecznych pojawiły się w polskim Prawie zamówień

publicznych 9 lat temu i są sukcesywnie poszerzane.

 Dzięki temu społeczne zamówienia publiczne mogą być istotnym

czynnikiem wspierającym lokalną, regionalną (a także krajową)

politykę społeczną, przede wszystkim w obszarze zatrudnienia

i włączenia społecznego.

 Dotychczas takim czynnikiem jednak nie są, o czym decydują

bezpośrednio dwa powody.
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 Pierwszym jest wciąż niewielka skala wykorzystywania aspektów

społecznych w zamówieniach publicznych, zwłaszcza przez

samorządy terytorialne.

 Drugim jest bardzo formalne podejście do uwzględniania aspektów

społecznych, które ogranicza możliwości ich praktycznego

zastosowania i osiągania rzeczywistych korzyści.
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Co jest potrzebne, aby było inaczej?
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 Władze samorządowe muszą być przekonane, że stosowanie

aspektów społecznych przynosi korzyści, z perspektywy

mieszkańców, ale także z perspektywy zamawiających.

 Władze powinny mieć pomysł, jak wykorzystać aspekty społeczne

dla realizacji celów społecznych i gospodarczych.

 Władze i urzędnicy muszą być przekonani, że stosowanie aspektów

społecznych jest bezpieczne.

 Urzędnicy muszą wiedzieć, jak stosować aspekty społeczne.

 Władze i urzędnicy powinni mieć dodatkową stymulację,

aby stosować społeczne zamówienia publiczne.
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 Potencjalni wykonawcy powinni rozumieć, czemu służą aspekty

społeczne i jak spełnić stawiane wymagania.

 Podmioty ekonomii społecznej – jeden z głównych beneficjentów

społecznych zamówień publicznych - powinny być przygotowane do

ubiegania się i realizacji zamówień publicznych, a także rozumieć,

jak skorzystać z aspektów społecznych.

 Społeczne zamówienia publicznie nie mogą być traktowane

wyłącznie jako instrument rozwoju ekonomii społecznej, pozwalają

osiągać również inne korzyści społeczne.
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Jakie wyzwania wynikają z tego dla państwa                                       

i samorządów terytorialnych?
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Państwo:

 proste, klarowne, spójne przepisy powszechnie obowiązującego
prawa,

 jednolite, przejrzyste interpretacje i zalecenia dotyczące stosowania
prawa, także w zamówieniach do 30 tys. euro,

 przygotowane służby kontrolne,

 powszechnie dostępna dla zamawiających oraz wykonawców
informacja i edukacja (szkolenia, doradztwo, poradniki),

 monitorowanie stosowania i ocena jego efektów,

 dobry przykład czyli stosowanie aspektów społecznych
w zamówieniach rządowych,

 wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (EFS).
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Samorządy regionalne:

 powszechnie dostępna dla samorządów lokalnych

oraz wykonawców informacja i edukacja (szkolenia, doradztwo,

poradniki),

 monitorowanie stosowania i ocena jego efektów,

 dobry przykład czyli stosowanie aspektów społecznych

w zamówieniach regionalnych, w tym wprowadzanie własnych

zarządzeń oraz uwzględnianie w programach społecznych,

 wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej (EFS),

 dostępna dla samorządów oferta podmiotów ekonomii społecznej.
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Samorządy lokalne:

 powszechnie dostępna dla urzędników, wykonawców lokalnych

i mieszkańców informacja i edukacja (szkolenia, doradztwo,

poradniki),

 racjonalne stosowanie społecznych zamówień publicznych,

 monitorowanie stosowania i ocena jego efektów,

 dobry przykład czyli stosowanie aspektów społecznych

w zamówieniach lokalnych, w tym wprowadzanie własnych

zarządzeń oraz uwzględnianie w programach społecznych.
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Dziękuję za uwagę
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