
U C H W A Ł A   Nr 1894/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  21 kwietnia 2016 r. 

 

 

w sprawie: stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 

podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zrównoważonych 

zamówień publicznych, w tym zielonych zamówień publicznych i klauzul 

społecznych. 

 

Na podstawie, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392  ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1 

 

Zobowiązuje się dyrektorów departamentów i biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, oraz dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, do uwzględniania 

każdorazowo możliwości stosowania, tam gdzie pozwala na to charakter przedmiotu 

zamówienia, zrównoważonych zamówień publicznych, w tym zielonych zamówień 

publicznych i klauzul społecznych.    

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom biur i departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorom 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do uchwały Nr 1894/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 kwietnia 2016 roku 
 
w sprawie: stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach 
organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 
zrównoważonych zamówień publicznych, w tym zielonych zamówień 
publicznych  i klauzul społecznych. 

 

W związku z petycją grupy podmiotów, wniesioną do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały 

dotyczącej stosowania przez podległe jednostki polityki zrównoważonych zamówień publicznych, w 

tym zielonych zamówień i klauzul społecznych, oraz odpowiedzią Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego udzieloną wnioskodawcom, zasadne jest podjęcie stosownej uchwały. 

Zgodnie z uzasadnieniem podmiotów wnoszących petycje zrównoważone zamówienia 

publiczne odnoszą się do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, który jest jednym z 

elementów polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Oznacza to dokonywanie dobrze przemyślnych 

i niezbędnych zakupów oraz nabywanie produktów i usług możliwie w jak najmniejszym stopniu 

oddziałujących na środowisko – w trakcie całego cyklu życia produktu – a także uwzględniających 

społeczne i ekonomiczne skutki decyzji zakupowych. 

Zrównoważone zamówienia publiczne odnoszą się także do stosowania przez podmioty 

zamawiające wymogów, warunków i kryteriów odnoszących się do aspektów środowiskowych i 

społecznych. Przykładowo art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza tzw. 

zamówienia zastrzeżone, co oznacza, że zamawiający może zastrzec możliwość ubiegania się o 

określone zamówienie wyłącznie wykonawcom zatrudniającym ponad 50 % osób niepełnosprawnych. 

Z kolei art. 29 ust. 4 Pzp uprawnia zamawiającego do określenia w opisie przedmiotu zamówienia 

wymagań odnoszących się do zatrudnienia na potrzeby realizacji danego zamówienia określonych 

grup osób, jak np. bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, czy też osób 

niepełnosprawnych. Możliwe jest też postawienie wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w 

trakcie realizacji zamówienia, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. 

Tym samym podmioty administracji publicznej, stosując klauzule społeczne, mają wpływ nie tylko na 

stymulowanie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, ale także na bezpośrednią realizację założeń 

polityki społecznej w zakresie wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Dodatkowo, Polska zobowiązana jest od dnia 18 kwietnia 2016 r. do stosowania postanowień 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, co oznacza także dostosowanie polskiego 

systemu zamówień publicznych. Nowa dyrektywa daje możliwości wprowadzania wymogów 

środowiskowych oraz społecznych do specyfikacji kryteriów zamówienia oraz warunków jego 

realizacji. 

      Podjęcie uchwały dotyczącej stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w 

UMWW w Poznaniu oraz w jednostkach podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 



powinno przyczynić się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz zapisów Dyrektywy 

2014/24/UE.     

 

 

 

  Sekretarz 

Województwa Wielkopolskiego 

            Adam Habryło 

 

 


