Obowiązkowy rejestr umów dla
podmiotów sektora finansów
publicznego
UWAGA! Szkolenie: stacjonarne lub online
Program:

1. Formy jawności gospodarowania środkami publicznym a
dostęp do informacji publicznej
2. Umowa jako informacja publiczna, umowy które mogą
podlegać udostępnieniu.
Ustawa o udostępnieniu informacji publicznej i jej znaczenie przy
kwalifikowaniu umów podlegających wpisowi do rejestru.

3. Co to jest rejestr umów, rola Ministra Finansów
4.Wyłączenia z obowiązku wprowadzania do rejestru umów,
- umowy do 500 zł,
- umowy w sprawie niektórych zamówień publicznych, umowy ustne,
- umowy które nie są udostępnianie w trybie ustawy uodip

5. Czy faktura to umowa?
Umowy w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej a forma ustna
6. Jakie informacje zamieszczane są w rejestrze umów
7. Elementy składowe rejestru umów
- numer umowy
- data i miejsce zawarcia umowy,
- okres obowiązywania umowy,
- oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron
- określenie przedmiotu umowy
- wartość przedmiotu umowy
- informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu
umowy.

Wykładowca:

Ewa PlesnarowiczDurska
- radca prawny, prowadzi indywidualną
praktykę w formie kancelarii radcy
prawnego, specjalista z zakresu prawa
administracyjnego, prawa pracy i prawa
handlowego. Posiada kilkunastoletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla
jednostek samorządu terytorialnego,
pomocy społecznej, instytucji kultury.
Autorka komentarza do ustawy Prawo
o ustroju sądów administracyjnych oraz
komentarza do ustawy o pracownikach
urzędów państwowych

Termin i miejsce:

5 lipca 2022 (Wt),
godz. 9:00÷13:00
Szkolenie stacjonarne:

Restauracja BOHEMA,
Rzeszów, ul. Okrzei 7
Cena: 305 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Online:
(Recepcja 8:15-8:45)
Cena:

265 zł

[w cenie materiały szkoleniowe]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

8. Terminy na zamieszczenie danych w rejestrze.

szkolenia@betakom.org

9. Ograniczenia z ustawy o dostępie do informacji publicznej
i ich wpływ na zamieszczanie umów oraz ewentualne
zastosowanie art. 8 ust. 5 ustawy uodip

zgłoszenie elektroniczne wymaga
potwierdzenia przez BETAKOM

10. Wyszukiwanie umów
11. Wejście w życie przepisów - wątpliwości – jak interpretować
zapisy ustawowe
12. Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów
publicznych, jak zorganizować pracę jednostki, komu
powierzyć wprowadzanie umów do rejestru.
13. Kara za naruszenie obowiązku prowadzenia, aktualizacji,
udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów
zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych
14. Dyskusja

http://betakom.org

