Numer sprawy: AZP/Z-036/2019

Załącznik nr 2.3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 3: Szkolenie dla pracowników WUM: Zarządzanie finansami publicznymi oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych; problemy praktyczne z wystawianiem i rozliczaniem faktur w sektorze finansów publicznych (faktury korygujące, noty korygujące)

Liczba uczestników: 22 – 25
Liczba grup: 2
Liczba godzin szkolenia: 8 godz.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r. (wyłącznie  w dni robocze poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00-16.00.
Miejsce realizacji: szkolenie prowadzone w salach wykładowych WUM


Minimalne wymagania dotyczące programu kursu:
1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawach szczególnych i rozporządzeniach, m.in.: 
- zmiany wprowadzone w latach 2017 – 2019 oraz założenia planowanej reformy systemu budżetowego w Polsce, 
- ustalanie i dochodzenia należności i stosowania ulg w ich spłacie, w tym stosowanie kar umownych w projektach dofinansowanych oraz należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
- legalność, planowość, terminowość, skuteczność, efektywność i oszczędność,
- zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych,
- prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej przez osoby prawne, m.in. instytucje kultury, SPZOZ-y, uczelnie wyższe,
- rozliczanie środków unijnych
- planowanie wieloletnie w sektorze finansów publicznych
- udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola dotacji z budżetu państwa, budżetu samorządowego oraz państwowych funduszy celowych, w tym nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym,
zamówienia publiczne do 30 tys. euro (wybór oferty, umowy i roczne sprawozdanie)                   oraz pozostałe zamówienia
2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)

Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
1. Organizacja szkolenia "Zarządzanie finansami publicznymi oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych; problemy praktyczne z wystawianiem i rozliczaniem faktur w sektorze finansów publicznych (faktury korygujące, noty korygujące)”; 
2. Ustalenie harmonogramu i programu szkolenia wspólnie z Zamawiającym;
3. Wystawienie zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia dla uczestników;
4. Ustalenie wzoru zaświadczeń/certyfikatów z Zamawiającym;
5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.


