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PROGRAM SPOTKAŃ ON-LINE 
WEBINARIA Z CYKLU ROZWÓJ LOKALNY A EKONOMIA SPOŁECZNA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA SAMORZĄDÓW I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ                           
OD 1 STYCZNIA 2021  

 ZMIANY, RÓŻNICE, NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA W PIGUŁCE 
 

4 grudnia 2020 r. (piątek) 

SEMINARIUM DOTYCZĄCE STOSOWANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH, KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI                                               

PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

9:00-9:45  
Geneza i systematyka nowej ustawy. Porównanie obu ustaw. Zakres zmian i czego 

należy się spodziewać? 

9:45-10:30 Omówienie nowej regulacji. Przepisy ogólne i zasady nowego PZP. 

10:30-11:00 Przerwa  

11:00-11:45 
Przebieg postępowania w kontekście stosowania klauzul społecznych i aspektów 

społecznych w nowej perspektywie prawnej. 

11:45-12:30 
Umowy w sprawie zamówień publicznych. Jak przygotować się do stosowania 

nowych przepisów. Co z zamówieniami, do których nie ma zastosowania PZP? 

 

11 grudnia 2020 r. (piątek) 

SEMINARIUM DORADCZE. USŁUGI SPOŁECZNE W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRAWA 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W KONTEKŚCIE WSPARCIA I ROZWOJU                                      

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

9:00-9:45  
Porównanie rozwiązań związanych z zamówieniami na usługi społeczne w obu 

aktach prawnych. 

9:45-10:30 Przebieg postepowania w kontekście stosowanych rozwiązań prospołecznych. 

10:30-11:00 Przerwa  

11:00-11:45 Omówienie klauzuli zastrzeżonej- aspekty praktyczne. 

11:45-12:30 Co się zmieni, z czym należy się liczyć? Podsumowanie. 

  

  

Forma spotkań: webinarium, spotkanie on-line na platformie ClickMeeting (uczestnicy  przed 

spotkaniem otrzymają link z zaproszeniem do udziału) 

Liczba uczestników: max. 25 osób na każdym webinarium 

Ekspert prowadzący: Marek Gruchalski reprezentujący Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni 

Socjalnych z Poznania.  Radca prawny specjalizujący się w społecznie odpowiedzialnych 

mailto:dops@dops.wroc.pl
http://www.dops.wroc.pl/


DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK 
 POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
  DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH 
 

     
     ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław 
     tel. 500 156 066, fax. 71 770-42-30 
     dops@dops.wroc.pl 
     www.dops.wroc.pl 
 
 
 
 

 
 

zamówieniach publicznych i doradztwem dla samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. 

Praktyk zamówień publicznych. 

Zapisy: Marta Lebiecka, Specjalista ds. doradztwa, tel. 698 610 684, m.lebiecka@dops.wroc.pl  

Uczestnik może zgłosić chęć udziału w wybranym lub w obydwu spotkaniach. Osoby, które nie 

uczestniczyły od 2019 r. w wydarzeniach „Dolnośląskiej Ekonomii Społecznej” obowiązuje                     

przesłanie/dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, regulaminu i oświadczenia 

najpóźniej do czwartku 3 grudnia do godziny 10:00 do udziału w webinarium 4 grudnia br. (można 

zgłosić udział w obydwu spotkaniach). Osoby zainteresowane uczestnictwem w webinarium tylko w 

terminie 11 grudnia br. zgłaszają swój udział najpóźniej do 9 grudnia br. Obowiązuje zgodnie z 

regulaminem uczestnictwa m.in. kolejność zgłoszeń.  

Kto może wziąć udział w webinariach? Przedstawiciele dolnośląskich: 

 przedsiębiorstw społecznych 

 podmiotów ekonomii społecznej 

 organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji/pomocy społecznej 

 instytucji wspierających ekonomię społeczną 

 jednostek samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostek 

organizacyjnych  

 podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym 

 kościołów, związków wyznaniowych oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych 

- publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej  

-przedstawiciele nauki 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 

z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej. 
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