
 
 

 

Cel szkolenia: 

  

Przybliżenie zagadnień 
związanych z odpowiedzialnością 

za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych w zakresie 

związanym z udzielaniem 

zamówień publicznych 

 

 

 

Adresaci: 

 

Szkolenie dla kierowników 

jednostek sektora finansów 

publicznych, kierowników i 

naczelników wydziałów 

organizacyjno-prawnych, 

głównych księgowych jednostek 

sektora finansów publicznych, 

pracowników działów 

finansowych i zamówień 

publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 07 PAŹDZIERNIKA 2022 r. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY 

FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z 

UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

PROGRAM:  

 

I. Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

II. Osoby, które mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

III. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

IV. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych 

związane z procesem udzielania zamówień publicznych 

V. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

VI. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

oraz ich wymiar. 

  

 

Prowadzący: 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień 

Publicznych. Wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych - jako 

sekretarz komisji przetargowej w miejskim zakładzie budżetowym oraz 

pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym i Regionalnej Izby Obrachunkowej zdobywał 

doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i instytucji 

dokonujących kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówień. Autor książek: "Kontrola zarządcza w obszarze 

zamówień publicznych" oraz „Zamówienia publiczne o wartości 

mniejszej niż 130 000 zł”. Udzielił ponad 800 odpowiedzi na pytania 

użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX z zakresu 

problematyki zamówień publicznych i napisał 11 komentarzy 

praktycznych dostępnych w tym Systemie. Powołany w skład 

Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w 

Toruniu na studiach podyplomowych na kierunku "Zamówienia 

publiczne". 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

Termin: 07 października 2022 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

Cena: 350 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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