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1
Związek Powiatów 

Polskich
rozdz. 6, podrozdz. 6.1 4

Proponujemy zmianę zapisu na następujący:

IZ RPO zobowiązuje beneficjentów w decyzji o 

dofinansowaniu projektu lub umowie o 

dofinansowanie projektu do zlecania zadań na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, dokonywania zamówień 

realizowanych zgodnie z pzp albo zasadą 

konkurencyjności z uwzględnieniem aspektów 

społecznych np. stosowania kryteriów premiujących 

oferty podmiotów ekonomii społecznej oraz 

stosowania kryteriów dotyczących zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o 

których mowa w przepisach o zatrudnieniu 

socjalnym, dokonywania zamówień nieobjętych 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych i zasadą konkurencyjności, o której 

mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z uwzględnieniem kryteriów premiujących 

oferty podmiotów ekonomii społecznej.

Propozycja zmiany wynika z potrzeby ujednolicenia zapisów wyżej wskazanych wytycznych z „Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” obowiązujących od 

23 sierpnia 2017 roku, Rozdz. 6.5 pkt. 4, wskazującymi: „Instytucja będąca stroną umowy o 

dofinansowanie może w tej umowie określić rodzaj zamówień realizowanych zgodnie z Pzp albo zasadą 

konkurencyjności, w ramach których zobowiązuje beneficjenta do uwzględniania aspektów społecznych 

np. stosowania kryteriów premiujących oferty podmiotów ekonomii społecznej oraz stosowania kryteriów 

dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub osób, o których mowa w 

przepisach o zatrudnieniu socjalnym. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS określenie 

rodzaju zamówień, w ramach których zobowiązuje się beneficjenta do uwzględniania aspektów 

społecznych jest obowiązkowe.” . Dodatkowo zapisy wytycznych wskazują na obowiązek dokonywania 

wszystkich zamówień bez względu na wartość i przedmiot z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), co w 

zamówieniach jednorazowych nie zawsze jest zasadne i możliwe do realizacji. Klauzule społeczne 

dotyczące wykonywania zamówienia powinny być powiązane z wykonaniem zamówienia i nie w każdym 

zamówieniu publicznym można je zastosować. 

Podczas, gdy zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” obowiązujących od 23 sierpnia 2017 r., dają instytucji będącej 

stroną umowy o dofinansowanie możliwość wskazania rodzajów zamówień w zamówieniach powyżej 50 

tys. zł netto z uwzględnianiem aspektów społecznych np. zastosowania kryteriów premiujących podmioty 

ekonomii społecznej oraz kryteriów dotyczących zatrudnienia grup społecznie marginalizowanych.

2
Związek Powiatów 

Polskich

rozdz. 4, podrozdz. 4.6; 

rozdz. 5, podrozdz. 5.1 

Uwagi do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Ważną zmianą jest wprowadzenie dla OPS i PCPR w pierwszej kolejności trybu pozakonkursowego. Realizacja projektów pozakonkursowych przez PCPR 

jedynie w partnerstwie (z innym OPS/PCPR lub organizacją pozarządową) nie musi być utrudnieniem, a może być podstawą do współpracy w zakresie 

włączenia społecznego. Istotnym jest również pozostawienie trybu konkursowego dla tych gmin/powiatów, w których OPS/PCPR nie realizuje projektu 

pozakonkursowego. Takie rozwiązanie zapewni realizację projektów dotyczących włączenia społecznego w jak największej liczbie gmin i powiatów.


