
 

 

  

 

 

 

Protokół z wyboru partnera do Projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia – 

w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących 

zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. 

w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

W dniu 13 grudnia 2016 r. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego (DPP) 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), postępując zgodnie z art. 33 

ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 

z późn. zm.), zamieścił na stronach internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl, 

www.pozytek.gov.pl, www.mpips.gov.pl/bip, ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 

w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego wsparcia przeprowadzenia – w trakcie 

procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

pozostałych ustaw wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

na lata 2017-2021, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W terminie naboru (w ciągu 21 dni od ogłoszenia) żadne zgłoszenie nie wpłynęło do DPP. 

W związku z tym, w dniu 4 stycznia 2017 r. zamieszczono informację o wydłużeniu terminu 

do składania zgłoszeń do 31 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie 

internetowej MRPiPS (tj. do 13 stycznia 2017 r.). Do dnia 13 stycznia 2017 r. do DPP 

wpłynęło jedno zgłoszenie, złożone przez: 

 

Caritas Polska z siedzibą ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, NIP: 527006655, REGON: 

012064143, KRS: 0000198645. 

 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej zgłoszenia przez pracowników DPP, w dniu 17 

stycznia 2017 r., zwrócono się do oferenta z prośbą o uzupełnienie formularza o dokumenty 

potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących 

oraz statutu lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie wymagań 

określonych w ogłoszeniu oraz bardziej szczegółową informację nt. doświadczenia w zakresie 

wykorzystywania aktywnych metod konsultacji publicznych projektów krajowych aktów 

prawnych (co najmniej 2 metody w okresie 2 lat przed rokiem ogłoszenia naboru). 

 

Oferta po uzupełnieniu spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w ofercie: 

mailto:pozytek@mrpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/bip


 

 

  

 

 kandydat na partnera jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1817)  lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1817), 

 posiada doświadczenie w zakresie wykorzystywania aktywnych metod konsultacji 

publicznych projektów krajowych aktów prawnych (co najmniej 2 metody w okresie 2 

lat przed rokiem ogłoszenia naboru), 

 dysponuje potencjałem kadrowym, finansowym, technicznym i organizacyjnym 

zapewniającym sprawną realizację projektu, 

 nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), jak również w rozumieniu zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, str. 6-7, 

 nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania. 

 

W wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenie zostało zakwalifikowany do analizy i oceny 

Komisji oceny zgłoszeń.  

 

Komisja w składzie: 

 Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego – przewodniczący,  

 Michał Pelczarski, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS – członek 

Komisji,  

 Marzena Bobrowicz, Główny Specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw  

Osób Niepełnosprawnych, członek Komisji, 

 Kamil Bobek, Naczelnik w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku 

Publicznego – członek Komisji, sekretarz. 

przeanalizowała ofertę w oparciu o kryteria wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz w ogłoszeniu o naborze: 

 zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa, 

 deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa, 

 doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

 

W dniu 23 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceny zgłoszeń, w wyniku, 

którego podjęto decyzję o wyborze, w celu wspólnej realizacji ww. projektu następującego 

partnera: 

 

Caritas Polska z siedzibą ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, NIP: 527006655, REGON: 

012064143, KRS: 0000198645. 

 



 

 

  

 

Komisja uznała, że ww. organizacja posiada wystarczające doświadczenie w realizacji 

projektów o podobnym charakterze, w tym finansowanych ze środków UE, dotyczących 

przeprowadzania konsultacji, badań społecznych oraz w zakresie wykorzystywania 

aktywnych metod konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, co 

umożliwi realizację celu partnerstwa, czyli wsparcie w przeprowadzeniu – w trakcie procesu 

legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych  

Organizacja posiada również niezbędny potencjał kadrowy, finansowy, techniczny 

i organizacyjny, który zapewni prawidłową i efektywną realizację projektu. Przedstawione 

w ofercie koncepcje udziału partnera w projekcie są spójne z wizją DPP. Koncepcja podziału 

zadań zostanie przedyskutowana z partnerami w trakcie konstruowania ostatecznej wersji 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


