
 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. MECHANIZMY 
USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ UMÓW 

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
W ostatnich miesiącach realizacja umów w sprawach zamówień publicznych napotyka na poważne 
problemy: wysoka inflacja oraz znaczne podwyżki cen z uwagi na COVID-19 oraz wojnę w Ukrainie, stały 
się prawdziwą zmorą wykonawców oraz zamawiających. Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie 
mechanizmów zawartych w Prawie zamówień publicznych, które mogą stać się bardzo pomocne we 
właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, a docelowo w 
prawidłowym wykonaniu umowy. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, 
ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi 
Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce 
urzędniczej. Dlatego też jesteśmy przekonani, że udział w proponowanym szkoleniu zwiększy Państwa 
nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również i umiejętności w zakresie stosowania przepisów PZP w 
ramach realizowanych umów z wykonawcami. 
 
PROGRAM: 
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie – nakreślenie podstawowych zasad i 

ryzyk związanych z konstruowaniem projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

2. Analiza potrzeb i wymagań ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyk związanych z 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacją umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

3. Wstępne konsultacje rynkowe oraz ich wpływ na przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia i wykonanie umowy. 

4. Stosowanie odpowiednich klauzul przeglądowych – tzw. zmiany kontraktowe zawarte w umowie, 
przewidziane przez strony umowy. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy – zasady ich wprowadzania, sposób wykonania. 
6. Pozasądowe rozpatrywanie sporów jako narzędzie w sprawnym osiągnięciu porozumienia stron 

umowy. 
7. Raport z realizacji umowy jako narzędzie pozwalające na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. 
8. Dyskusja, pytania uczestników. 

ADRESACI:  
Osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w każdej instytucji publicznej stosującej PZP, 
dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby zajmujące się realizacją 
usług i dostaw w ramach zamówień publicznych, osoby przygotowujące i nadzorujące realizacje umów 
z wykonawcami, radcy prawni, osoby, które chcą uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie 
zamówień publicznych, audytorzy i kontrolerzy. 
  

KATOWICE 
29 sierpnia 2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Prawo Zamówień Publicznych. Mechanizmy usprawniające realizację umów 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro 

 
29 sierpnia 2022 r. Szkolenie w godzinach: 10:00-15:00 

  

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 
Rabat 15% dla członków Śląskiego Forum Zamówień Publicznych 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z ekspertami. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39, t. kom. 660 70 10 13 
szkolenia@okst.pl; marlena.gumulak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM (ŚFZP) TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na 
www.okst.pl do 24 sierpnia 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:szkolenia@okst.pl
mailto:marlena.gumulak@okst.pl
http://www.okst.pl/

