Szkolenia dedykowane

pracownikom Wydziałów Finansowych
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Kirowy Gościniec”,
Kościelisko k. Zakopanego, 11-13 czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE
Związek Powiatów Polskich
zaprasza na szkolenie dedykowane

pracownikom Wydziałów Finansowych
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu
które odbędzie się 11-13 czerwca 2018 roku
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Kirowy Gościniec”
w Kościelisku k. Zakopanego, ul. Groń 6, 34-511 Kościelisko
Szkolenie zostało podzielone na kilka grup tematycznych. Podczas pierwszego dnia poruszone zostaną
głównie zagadnienia związane z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kolejny dzień poświęcony będzie
tematyce obsługi zadłużenia, wskaźnikom zadłużenia, wieloletniemu planowaniu finansowemu oraz
możliwościom pozyskania zewnętrznych środków finansowych na infrastrukturę drogową. Z kolei w trzecim
dniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w tematyce PPP oraz dowiedzą się o konsekwencjach wynikających
z naruszenia Pzp w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.
Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym pracownikom Wydziałów Finansowych funkcjonujących w Starostwach Powiatowych oraz w Miastach na prawach powiatu.
W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są
Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:
www.zpp.pl/szkolenia
Na zgłoszenia oczekujemy do 4 czerwca br.
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn

PROGRAM
Szkolenia dedykowane

pracownikom Wydziałów Finansowych
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu
DZIEŃ I – 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
13.00 / Obiad
13.30 - 13.45 / Powitanie

uczestników

Wykładowca: Alicja Juszczyk
13.45 - 14.30 / Sesja tematyczna I
Aneksowanie umów a zamówienie publiczne
14.30 - 15.15 / Sesja tematyczna II
Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom
15.15 - 15.30 / Przerwa kawowa
15.30 - 16.15 / Sesja tematyczna III
Rozliczenia z tytułu kar umownych – studium przypadku
16.15 - 17.00 / Sesja tematyczna IV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
18.00 / Kolacja

DZIEŃ II – 12 czerwca 2018 r. (wtorek)
8.00 / Śniadanie

Wykładowca: Wojciech J. Konat
9.00 - 9.45 / Sesja tematyczna V
Metody optymalizacji wskaźników obsługi zadłużenia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji
kosztów odsetkowych
9.45 - 10.00 / Przerwa kawowa

Wykładowca: Dariusz Woźniak
10.00 - 10.45 / Sesja tematyczna VI
Nowe zasady obliczania wskaźników zadłużenia JST – ewolucja czy rewolucja?
10.45 - 11.30 / Sesja tematyczna VII
Nowe zasady obliczania wskaźników zadłużenia JST – ewolucja czy rewolucja?
11.30 - 11.45 / Przerwa
11.45 - 12.30 / Sesja tematyczna VIII
Planowanie wieloletnie w oparciu o WPF
12.30 - 13.15 / Sesja tematyczna IX
12 sposobów na pozyskanie środków na drogi powiatowe
14.00 / Obiad
18.00 / Kolacja

DZIEŃ III – 13 czerwca 2018 r. (środa)
8.00 / Śniadanie

Wykładowca: Ewa Bielecka
9.00 - 9.45 / Sesja tematyczna X
Prawno-finansowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego
9.45 - 10.30 / Sesja tematyczna XI
Prawno-finansowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego
10.30 - 10.45 / Przerwa kawowa
10.45 - 11.30 / Sesja tematyczna XII
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
11.30 - 12.15 / Sesja tematyczna XIII
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
12.30 / Obiad

TRENERZY
Alicja Juszczyk
Radca prawny, pracownik samorządowych i państwowych jednostek administracji publicznej zajmujących
się problematyką finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli i postępowania administracyjnego.
Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a także
przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (w latach
1995-2007). Autorka wielu publikacji w powyższym zakresie.

Dariusz Woźniak
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, od 1999 roku Skarbnik Powiatu Świeckiego.
Autor licznych artykułów na temat finansów publicznych, współautor dwóch książek z dziedziny finansów
publicznych. Jako Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ Świecie skutecznie uczestniczył w udanej
restrukturyzacji zadłużenia szpitala i powołaniu spółki. Aktywny uczestnik Zespołu ds. finansów publicznych
przy Związku Powiatów Polskich. Specjalizuje się w tematyce długu publicznego. Członek zespołu
w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnego za wypracowanie metod służących poprawie realistyczności
wieloletniego planowania w samorządzie.

Wojciech J. Konat
Ekspert, absolwent SGH w Warszawie, w przeszłości pracownik instytucji bankowych, zarządzający
funduszami inwestycyjnymi oraz wykładowca m.in. Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od 8 lat związany
z obszarem finansowania JST. Specjalizuje się w restrukturyzacji finansów, zmniejszaniu kosztów
finansowania oraz optymalizacji poziomu ustawowych wskaźników zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego. Autor programów restrukturyzacji i naprawczych. Brał udział w pozyskaniu środków
finansowych dla JST w wysokości ponad 1 mld zł.

Ewa Bielecka
Radca prawny, wieloletni pracownik sektora finansów publicznych, w szczególności administracji
samorządowej. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją i finansowaniem projektów
infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada również
doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

