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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

 

Nazwa projektu:. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 

Nazwa szkolenia: Uwzględnienie aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych jako 

element wspierający tworzenie Inteligentnego Miasta 

Czas trwania szkolenia: 9:30 – 15:00, 6 godzin dydaktycznych zajęć + 2 przerwy 

Miejsce szkolenia: Hotel PEGAZ ****, Czarny Potok 28, 33-380 Krynica-Zdrój 

Uczestnicy: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdroju oraz jednostek organizacyjnych 

zaangażowanych we wdrażanie Projektu DIALOG 

Liczba uczestników: 1 grupa, maksymalnie 15 osób 

Prowadzący: dr Anna Wójtowicz - Dawid 

 

Cele szkolenia:  Głównym celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy niezbędnej do 

prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie zamówień publicznych. Uczestnicy uporządkują 

wiedzę z zakresu procedur prowadzenia postępowania zamówienia publicznego.  

 

Efekty szkolenia: Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze zapoznają się z aktualnie obowiązującymi 

regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych, rozwiną umiejętności realizacji postępowań 

o udzielenie zamówienia, a także poznają praktyczne aspekty uwzględniania dostępności cyfrowej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Metody: wykład, warsztaty, prezentacja, dyskusja, praca indywidualna uczestnika 

Ewaluacja  PRE TEST przeprowadzony na początku zajęć służy do oceny poziomu wiedzy uczestników 

szkolenia, dzięki czemu szkoleniowiec będzie mógł dostosować metody nauczania do poziomu wiedzy 

poszczególnych uczestników. 

POST TEST przeprowadzony na końcu zajęć pozwoli ocenić ewaluację poziomu wiedzy uczestników.  

 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami. W trakcie trwania 

szkolenia będą oceniane postępy uczestników. Rozmowy z uczestnikami będą wpływały na dobór ćwiczeń.  
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Przewidywana jest również ankieta ewaluacyjna dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana 

przez uczestników po jego zakończeniu.  

 

Zaświadczenie Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla 

wszystkich jego uczestników oraz  przekazania kopii Zamawiającemu. Na odwrocie każdego 

zaświadczenia zamieszczony zostanie suplement zawierający m.in. okres trwania szkolenia, wykaz zajęć 

edukacyjnych, wymiar godzin.  

Materiały szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma długopis oraz materiały szkoleniowe w formie 

wydruku oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.  

Lp. Realizowane tematy i treści Czas trwania 
Forma 

realizacji 

1 

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych 

1. Wprowadzenie definicyjne do tematu klauzul społecznych i 

aspektów społecznych w zamówieniach publicznych oraz 

wskazanie na rządowe dokumenty strategiczne w zakresie 

społecznych zamówień publicznych. 

2. Omówienie regulacji prawnych określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych (ze wskazaniem na zmiany wynikające 
z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019)  i aktów powiązanych w zakresie:  

• wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę, 

• pozostałych wymagań związanych z realizacją 

zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów 

społecznych, w tym przede wszystkim integracji 

społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych,  

• zamówień zastrzeżonych 

• zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług 

społecznych, zdrowotnych oraz kulturalnych 

90 min 

Wykład 

Ćwiczenia 

Warsztaty, 

Dyskusja 

2 

Pozostałe aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 

Omówienie regulacji prawnych określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych (ze wskazaniem na zmiany wynikające z 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  i 

aktów powiązanych w zakresie:   

• aspektów społecznych w pozacenowych kryteriach oceny 

ofert, 

• oznakowań społecznych, 

• dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

projektowania uniwersalnego 

90 min 

Wykład 

Ćwiczenia 

Warsztaty, 

Dyskusja 

3 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie z 
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w 
zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępności cyfrowej 

90 min 

Wykład 

Ćwiczenia 

Warsztaty, 
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1. Wprowadzenie do tematu dostępności dla osób 
niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem 
dla wszystkich użytkowników w obszarze dostępności 
cyfrowej – dostępność okiem jej użytkownika (ćwiczenie). 

2. Ustawa o zapewnianiu dostępności i ustawa o dostępności 
cyfrowej w praktyce – dostępność produktów cyfrowych 
(stron www, aplikacji, dokumentów). 

3. Wskazanie na praktyczne aspekty uwzględniania 
dostępności cyfrowej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

• Przykłady zapisów w dokumentacji postępowania  
• Godne uwagi dobre praktyki polskich zamawiających 

Dyskusja 

Razem: 
6 godzin  

(1h = 45 min) 
 

 

 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA 

 

Godzina Liczba godzin zajęć  

(1h = 45 min) 

9:30 – 10:15 1 godzina 

10:15 – 11:00 1 godzina 

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa  

11:15 – 12:00 1 godzina 

12:00 – 12:45 1 godzina 

12:45 – 13:30 – przerwa obiadowa  

13:30 – 14:15 1 godzina 

14:15 – 15:00 1 godzina 

SUMA 6 godzin 

 


