
„Zamówienia publiczne w I połowie 2022 roku.
Czasy inflacji, zmian w umowach i dodatkowych obowiązków”

27.05.2022 r.  szkolenie online

SZKOLENIE POPROWADZI:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień 
publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale 
zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień 
publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: 
dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i 
artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, 
weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, 
lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca 
cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech 
płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach 
bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a 
częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 26 lat. W rankingach 
popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.             

CEL SZKOLENIA:

W oparciu o obowiązujący stan 
prawny, prowadzący szkolenie 
przedstawi propozycje sposobu 
postępowania w przypadkach awaryjnych, 
konieczności zmian w umowie czy obowiązków 
wynikających ze zmian w przepisach prawa. 
W roku 2022 w zamówieniach publicznych 
dokonano szeregu zmian. Są to okoliczności, które stanowią duże wyzwanie dla osób 
zajmujących się procedurami i realizacją umów. Nastąpił szereg zdarzeń, o które 
trudno było w poprzednich latach i na które nie zawsze można było się przygotować. 
W pierwszej kolejności pojawiły się sytuacje dotyczące realizacji umów opartych na 
ustawie pzp, gdzie inflacja i zmieniające się ceny powodują reakcję wykonawcy. Żąda 
on zmiany wynagrodzenia lub sygnalizuje o przerwaniu realizacji umowy. Aneksować 
czy nie…? Jeżeli TAK – jaką podstawę prawną przyjąć do podjęcia takiej decyzji. Nie 
wystarczy sama treść umowy, która takich sytuacji nie przewidziała.



PARAMETRY SZKOLENIA: 

Warunki 
zgłoszeń

Czas trwania 
zajęć 1 dzień: 8:30 - 15:00 (logowanie od godz. 8:00)

Adresaci 
szkolenia

Kierownicy Działów Zamówień Publicznych, Kierownicy Jednostek, Członkowie Komisji Przetargowych, Pracownicy Działów 
Zamówień Publicznych, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zamówień publicznych

Miejsce 
szkolenia Szkolenie online 

Warunki 
finansowe

Termin zgłoszeń

Cena za szkolenie 320,00 zł (VAT ZW + oświadczenie lub + 23% podatku VAT). Warunek skorzystania ze zwolnienia z 
VAT /art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT: szkolenie jest dla uczestnika usługą kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane, w co najmniej 70% ze środków publicznych. Jednostki 
upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia, na podstawie, którego będzie 
dokonywane fakturowanie usługi. Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%.
Płatności należy dokonać do 7 dni po szkoleniu. 
 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 20.05.2021 r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie 
wynosił 420,00 zł + 23% podatku VAT.

Zgłoszenia przyjmowane są na załączonej karcie zgłoszeniowej, poprzez przesłanie podpisanego i opieczętowanego 
zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu na adres: magdalenab@isoft.biz.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie 
prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie 
prawnym – zmiany w roku 2022.
2. Umowy w zamówieniach publicznych w przypadku zmiany cen, inflacji czy problemów z 
dostarczeniem danego produktu, urządzenia. Zmiana umowy czy przerwanie jej realizacji? 
Kary umowne.
3. Jak przygotować projekt umowy, który będzie uwzględniał w przyszłości zmiany cen, 
wynagrodzenia czy inflację?
4. Prawo oświatowe (art. 106a) i konieczność przygotowania i prowadzenia postępowania, 
którego przedmiotem zamówienia będzie wyżywienie uczniów w procedurach zamówień 
publicznych o wartości zamówienia poniżej albo powyżej 130 000 zł. Jak sumować artykuły 
żywnościowe przy ustaleniu wartości zamówienia?
5. Wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp przewidziane w ustawie o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uwagi 
praktyczne, obowiązki wynikające z tego wyłączenia. Praktyczne podpowiedzi.
6. Obowiązek przygotowania danych do rejestru umów o wartości powyżej 500 zł 
prowadzonego przez Ministra Finansów do 1 lipca 2022 r.
7. Zamówienie z wolnej ręki w procedurach objętych przepisami ustawy pzp. Schemat 
postępowania, wykaz obowiązkowych czynności i dokumentów wymaganych w takich 
postępowaniach.
8. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie. 
9. Panel dyskusyjny 

Z poważaniem 
Magdalena Budnik 
magdalenab@isoft.biz.pl
796 400 493

Metodologia 
szkolenia

Materiały 
szkoleniowe 

Szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną w formie online. Uczestnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
zadawać pytania, zgłaszać propozycje tematów do omówienia.

Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na platformie Clickmeeting. Będzie możliwość pobrania materiałów z platformy w 
dniu szkolenia, od godz.8.00. Instrukcja pobrania materiałów zostanie przesłana mailem przed szkoleniem.


