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Każde zamówienie publiczne powinno być 
społecznie odpowiedzialne ponieważ 
wydatkowane są tu finanse publiczne. 

Wiąże się to ze zobowiązaniem instytucji 
publicznych do efektywnego i celowego 
wydatkowania środków, ale także dla dobra 
wspólnego.



Zamówienia publiczne w KPD na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ (1)

• informacja o nowelizacji ustawy Pzp – m.in. 
umożliwienie zamawiającym lepszego wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz wsparcia celów polityki 
społeczne

• opinia prawna dotycząca stosowania art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp

• nowe Zalecenia Rady Ministrów w spr. uwzględniania 
przez administrację rządową aspektów społecznych w 
zamówieniach publ. (29.03.2017)



Zamówienia publiczne w KPD na rzecz 
wdrażania Wytycznych ONZ (2)

• planowane przez UZP działania edukacyjne
• raportowanie informacji na temat 

zrównoważonych zamówień publicznych
• i w innym miejscu KPD… ekonomia społeczna 

(bez powiązania w kontekście np. zamówień 
zastrzeżonych)



Działania wdrożeniowe KPD na rzecz wdrażania 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 

człowieka na lata 2017 – 2020

• określenie konkretnych działań 
wdrożeniowych oraz ich harmonogramu
i źródeł finansowania – w tym przy 
współudziale organizacji pozarządowych 
(komitet monitorujący?)



• wieloaspektowa edukacja:

nie tylko Zamawiających (np. szkolenia dla osób 
zajmujących się ZZP), ale także instytucji ich 
kontrolujących (np. RIO)

przykładowy zakres: ocena skutków, kosztów, 
korzyści związanych ze stosowaniem klauzuli 
społecznej, opracowywanie SIWZ

kształtowanie „szerszej” odpowiedzialności -
łańcuch dostaw, sprawiedliwy handel i inne 
oznakowania społeczne - myślenie szerzej niż 
tylko o rynku lokalnym czy krajowym



• dobre praktyki – praktyczne i konkretne 
wskazówki do stosowania społecznie 
odpowiedzialnych zamówień

• w przygotowywanie raportu tymczasowego, 
dobrych praktyk (do 2018) i raportu końcowego 
(2020) powinny być włączone organizacje 
pozarządowe (dysponują wiedzą, edukują, 
monitorują stosowanie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień)

• rzecznictwo MSZ (instytucja odpowiedzialna za 
KPD) na szczeblu centralnym i koordynacja (?) 
działań innych resortów w zakresie praw 
człowieka i biznesu



www.ozrss.pl

www.fairtrade.org.pl

http://www.ozrss.pl
http://www.fairtrade.org.pl
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