REJESTR UMÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Nowe obowiązki placówek oświatowych od 1 lipca 2022 r.
szkolenie online prowadzi Joanna Martyniuk-Placha – radca prawny
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
to ustawa nader niepozorna. Zawiera zaledwie 15 artykułów. Jednak jej wpływ na jednostki sektora
finansów publicznych samorządu terytorialnego jest znaczny.
Po co ta ustawa?
Zdaniem projektodawców ma ona przede wszystkim zwiększyć skuteczność walki z korupcją, dlatego
często nazywana jest ustawą antykorupcyjną, lub bardziej potocznie Lex Kukiz. Lex Kukiz objęła także
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Utworzony zostanie jeden, centralny rejestr
umów zawieranych przez jednostki finansów publicznych. Wprowadzone przepisy zobowiązują
jednostki sektora finansów publicznych do upubliczniania danych dotyczących zawieranych umów.
Dane do rejestru umów wprowadzają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych W rejestrze
umów zamieszczane będą informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej,
elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Podobnie
jak w przypadku rejestru umów partii politycznych informacje w rejestrze umów dotyczyć będą umów
podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•
•
•

rozpoznawanie form zawartej umowy
wykorzystanie wiedzy w zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej w bieżącej
działalności placówki oświatowej.
wykorzystanie wiedzy w zakresie podstaw kwalifikacji pracownika jako funkcjonariusza
publicznego
wykorzystanie wiedzy dotyczących wprowadzania danych do rejestru.

TEMATYKA:
1. LEX KUKIZ czyli Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw
1) rys historyczny
2) zakres działania i najważniejsze regulacje
2. Art. 6 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, czyli co zmienia
się w finansach publicznych
a) Zakres zmian i nowe obowiązki;

b) Rejestr umów – definicja, podmioty odpowiedzialne, relacja do dotychczasowych
rejestrów prowadzonych przez JST;
c) Zakres informacji podlegających udostępnieniu w rejestrze;
d) Umowa na gruncie prawa cywilnego. Sposoby zawierania umów: forma pisemna
dokumentowa, ustna; inne formy szczególne;
e) Dowody potwierdzające zawarcie umowy, czyli czy faktura jest umową;
f) Rodzaje umów, z których informacje będą podlegały obowiązkowi zamieszczenia w
rejestrze umów;
g) Umowy cywilnoprawne, a umowy o pracę;
h) Zmiany umowy;
i) Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru i kary na naruszenie obowiązku
przekazywania informacji do rejestru umów;
j) Rejestr umów a ustawa z dnia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznych;
• Czym jest informacja publiczna;
• Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej;
• Definicja funkcjonariusza publicznego;
• A co na to Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał konstytucyjny?
• Ochrona prywatności i tajemnica przedsiębiorcy;
• Umowa jako informacja publiczna;
• Formy udostępnienia informacji publicznej;
• Orzecznictwo sądowo administracyjne;
k) Rejestr umów – początek, czyli od kiedy powstanie obowiązek publikacji i których umów
dotknie (1 stycznia 2022 czy 1 lipca 2022).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: dyrektorzy, kadra administracyjna szkół i placówek oświatowych
Forma: online
Czas trwania: 4 godz. dydaktyczne
Termin: 25 maja 2022 r. godz. 10.00 – 13.30
Cena: 285 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o udziale w szkoleniu)

Osoba prowadząca: Joanna Martyniuk – Placha, wieloletni praktyk, radca prawny, ekspert

z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o dostępie do informacji publicznej, zamówień publicznych a także wydatkowania środków w
ramach programów Unijnych. Wieloletni radca prawny Rady Miasta Szczecin. Doświadczona
trenerka, prowadząca szkolenia zarówno dla pracowników administracji publicznej, w tym
szkół, jak i wykładowca na studiach podyplomowych.

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

