
1. Katalog podmiotów zobowiązanych do złożenia sprawozdania.
2. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu za rok 2022.
3. Ustalanie wartości umowy dla potrzeb sprawozdania. 
4. Zasady sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
5. Jak przygotować i wysłać sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP.
6. Sposób i tryb korygowania sprawozdania.
7. Pytania i odpowiedzi dotyczące sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

1. Podstawy prawne opracowania Regulaminu.
2. Zakres wymaganych postanowień w Regulaminie. 
3. Szczególne rozwiązania w procedurze udzielania zamówień sektorowych. 
4. Zaskarżanie postanowień Regulaminu. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowy Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty 
budowlane o wartości poniżej progów unijnych oraz przykładowy Regulamin pracy Komisji Przetargowej.

Lidia Piotr-Krajecka – Radca prawny, specjalizuje się w  zakresie obrotu gospodarczego oraz zamówień 
publicznych. W  latach 1995-2007 Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie biegły sądowy z  zakresu 
zamówień publicznych. Wykładowca i  trener w  zakresie problematyki zamówień publicznych oraz udzielania 
zamówień współfinansowanych ze środków UE. Autor licznych komentarzy i  publikacji analitycznych m.in. 
w miesięczniku „Zamawiający - zamówienia publiczne w praktyce”. Autorka publikacji dotyczących nowego Prawa 
zamówień publicznych pt.: „Zamówienia sektorowe – komentarz”, „Umowy o zamówienie publiczne”, współautorka 
„Komentarza do Prawa zamówień publicznych” – wydawnictwo MRM Warszawa 2020. 

CZĘŚĆ I - ROCZNE SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

CZĘŚĆ II - REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH* 

SZKOLENIE PRZEPROWADZI

SZKOLENIE

Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych: 
 • Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach 

 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych: 

 • Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, 
 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych,

które odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. w godz. 10.00-14.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

9 lutego 2023

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Do pobrania karta zgłoszenia w formacie docx.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu jpg lub w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego 
IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy e-mail podane przez Państwa 
na karcie zgłoszenia.

Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie zgłoszenia 
indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego wyżej zakresu szkolenia, 
które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia.

Uczestnicy szkolenia będą mogli prelegentowi zadawać pytania na czacie, na które prelegent udzieli odpowiedzi w trakcie 
trwania szkolenia lub mailowo po szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP

ONLINE
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