
 
 

 

 
Ogólne zasady korzystania z doradztwa tematycznego w zakresie 

stosowania klauzul społecznych, dla przedstawicieli Jednostek 

Samorządu Terytorialnego (JST)  

i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) 

 

 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

 

Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki korzystania przez przedstawicieli 

Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z doradztwa 

tematycznego organizowanego w ramach projektu ,,Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej  

w województwie łódzkim’’. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania  

IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej 

 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Organizatorem doradztwa tematycznego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

(RCPS w Łodzi). 

2. Udział pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Podmiotów Ekonomii 

Społecznej (PES) w doradztwie tematycznym jest bezpłatny i dotyczy terenu województwa 

łódzkiego. 

3. Doradztwo odbywać się będzie na miejscu ustalonym w formularzu  zgłoszenia uczestnictwa 

 z JST lub PES. 

4. W razie niemożliwości skorzystania z Sali szkoleniowej w podmiocie wnioskującym  

o doradztwo, istnieje możliwość sfinansowania najmu Sali szkoleniowej na terenie 

miasta/powiatu. 

5. Doradztwo tematyczne planowane jest w między innymi następujących obszarach 

tematycznych: 



 
 

a) Pojecie społecznie odpowiedzialnych zamówień i klauzul społecznych. 

b) Pojęcie zamówienia publicznego i zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

c) Rodzaje klauzul i ich zastosowanie. 

d) Cele prospołeczne wynikające z dyrektywy nr 2014/24/UE i Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

e) Korzyści wynikające ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (dla 

grup zagrożonych wykluczeniem, dla wspólnoty samorządowej, gospodarki lokalnej). 

f) Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne a zasada uczciwej konkurencji 

 i równego traktowania wykonawców. 

g) Wewnętrzne uregulowania JST sprzyjające udzielaniu społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych. 

h) Regulamin udzielania zamówień jako narzędzie regulujące stosowanie rozwiązań 

prospołecznych. 

i) Analiza możliwości stosowania rozwiązań prospołecznych, w tym diagnoza potrzeb 

 i możliwości JST. 

j) Plan społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

k) Przygotowanie postępowania o udzielenie społecznie odpowiedzialnego zamówienia 

publicznego. 

l) Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia. 

m) Prospołeczne kryteria oceny ofert. 

n) Zamówienia na usługi społeczne. 

o) Dostępne źródła wiedzy i wytyczne w zakresie prospołecznych zamówień publicznych. 

p) Dobre praktyki dotyczące stosowania odpowiedzialnych społecznie zamówień. 

q) Zlecanie zadań publicznych PES przez JST  

r) Praktyczne aspekty sporządzania ofert przez Podmioty Ekonomii Społecznej. 

s) Formy współpracy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

t) Dobre praktyki – korzyści dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

 

§ 3 

Proces rekrutacji 

 

1. Aby dany podmiot/y instytucja/e mógł/y wziąć udział w organizowanym doradztwie 

tematycznym, musi on przesłać drogą mailową wypełniony formularz zgłoszeniowy (skan)  

z pełnymi danymi instytucji/podmiotu (załącznik nr 1 do niniejszych zasad). 

2. Formularz zgłoszeniowy stanowić będzie podstawę do udzielania wsparcia w formie 

doradztwa i jednocześnie posłuży jako dokument sprawozdawczy w projekcie pn. 

„Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. 

3. Rekrutacja do udziału w doradztwie będzie prowadzona w sposób ciągły, obowiązywać będzie  

kolejność zgłoszeń. 



 
 

4. Po przekazaniu do RCPS w Łodzi formularzu zgłoszeniowego drogą elektroniczną  

(rekrutacja.es@rcpslodz.pl), zostanie wysłana informacja o kwalifikacji  podmiotu/instytucji  

do doradztwa. Proces organizowania doradztwa będzie uzależniony od dostępności Sali oraz   

dostępności osoby prowadzącej doradztwo.  

5. RCPS w Łodzi przewiduje utworzenie listy rezerwowej w ramach prowadzonego procesu 

rekrutacji. 

6. Jednorazowo doradztwo tematyczne trwać będzie max. 8 h dydaktycznych (spotkanie). 

7. Doradztwo może mieć charakter indywidualny lub grupowy (15 osób). 

8. Działania związane z doradztwem tematycznym prowadzone będę do roku 2022 zgodnie  

z harmonogramem projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie 

łódzkim”. 

9. Dopuszcza się, by dany podmiot/instytucja skorzystała z doradztwa tematycznego kilkukrotnie 

pod warunkiem wyboru różnego zakresu doradztwa zgodnie z obszarem tematycznym  

(§ 3 pkt.4) 

10. Wsparcie dla JST i PES w ramach projektu ma charakter instytucjonalny. Dane zbierane na 

potrzeby sprawozdawczości  projektu dotyczą podmiotów/ instytucji. 

11. Wszelkich informacji o doradztwie otrzymać można w Wydziale ds. Pomocy i Integracji 

Społecznej, Tel. 42 203 48 27 

 

 

 

  

 

 

Zatwierdził/a 

 

Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum 

Polityki Społecznej w Łodzi 

 

Ewa Marciniak 

 

 


