
     

                           Rozkręcamy społeczny biznes!  
 

 

Harmonogram szkolenia  
Tytuł szkolenia: Praktyczne aspekty stosowania klauzul społecznych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 
 
Data szkolenia: 2.03.2023; 3.03.2023; 6.03.2023; 7.03.2023; 13.03.2023; jeden termin do wyboru 
Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie FRDL Al. Niepodległości 16/9 Zielona Góra 
Trener: Tomasz Kowalewski   
 
8:30 -  rejestracja uczestników 
9:00-15:00 – szkolenie  
 
Program szkolenia: 
1. Praktyczne zastosowanie aspektów i klauzul społecznych w udzielanych zamówieniach publicznych: 
1) Klauzula zastrzeżona - umożliwiająca ograniczenie udziału w postępowaniu wyłącznie do podmiotów, których celem 
działalności jest społeczna i zawodowa integracja osób marginalizowanych: 
- klauzula zastrzeżona a zasada uczciwej konkurencji, 
- przykładowe zapisy w dokumentach zamówienia, 
- badanie i ocena ofert oraz dokumenty jakich może żądać zamawiający w celu podmiotowej weryfikacji wykonawców, 
- umowa o zamówienie publiczne, 
- przykłady zamówień publicznych z klauzulą zastrzeżoną. 
2) Klauzula zatrudnieniowa – umożliwiająca zamawiającemu zobowiązanie wykonawcy do zaangażowania do realizacji 
zamówienia osób należących do grup zagrożonych społecznym lub zawodowym wykluczeniem: 
- przykładowe zapisy w dokumentach zamówienia, 
- badanie i ocena ofert w zakresie spełnienia wymagań związanych z zaangażowaniem, zakres dowodów, których może 
żądać zamawiający, 
- niezbędne zapisy w umowie dot. trwałości zaangażowania, kar umownych, zasad dokonywania zmian. 
3) Klauzula pracownicza – zobowiązująca wykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności 
określone przez zamawiającego: 
- poprawne zdefiniowanie czynności wykonywanych w zamówieniu publicznym oraz cech pracy (stosunku pracy), 
- badanie i ocena ofert  
- przykładowe zapisy w dokumentach zamówienia dot. zobowiązania wykonawcy do zatrudniania w ramach umowy o 
pracę, 
- niezbędne zapisy w umowie o zamówienie publiczne dot. zakresu i trwałości zatrudnienia, kar umownych, zasad 
dokonywania zmian, 
- mechanizmy kontrolne umożliwiające weryfikację zatrudnienia na etapie realizacji zamówienia publicznego, 
- konsekwencje niewykonania przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia, 
- przykłady zamówień publicznych z klauzulą pracowniczą. 
4) Klauzula społeczna dot. zastrzeżenia podmiotowego przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne 
5) Aspekty społeczne w pozacenowych kryteriach oceny ofert 
 
2. Pozostałe mechanizmy udzielania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz wydatkowania środków 
publicznych: 
- zamówienia udzielane w częściach, jako wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, 
- społeczny wymiar podstaw odrzucenia oferty oraz wykluczenia wykonawców z postępowania, 
- aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, 
- realizacja zadań publicznych z uwzględnieniem aspektów społecznych, 
- narzędzia wspierające zlecanie zadań publicznych Podmiotom Ekonomii Społecznej. 
 
3. Stosowanie aspektów społecznych przez pryzmat organizacji 


