
Kontrola i audyt zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności  
w świetle najnowszych  
uregulowań prawnych  

agenda szkolenia 

 
– Warszawa 

Prowadzący: Marcin Więckowski 

 
 

W czasie 2 dniowego szkolenia omówione zostaną nieprawidłowości podczas 
postępowań o zamówienia publiczne niezgodne z prawem zamówień publicznych ale 
także nieprawidłowości w zamówieniach realizowanych na podstawie wytycznych 
opracowanych dla poszczególnych programów, projektów UE (RPO, EFS,  PROW, 
POiś itd.). zwrócimy uwagę jak prawidłowo przeprowadzić postępowania jak unikać 
błędów , ale także jak definiować błędy podczas kontroli, jaka jest odpowiedzialność 
– dyscyplina prowadzących postępowanie, omówimy też wyniki kontroli, 
orzecznictwo, wymienimy się doświadczeniami. 
W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane orzeczenia KIO, sądów okręgowych, 
Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zamówień publicznych. 

 
 

Dzień 1 
 

Wprowadzenie- wyłączenia i nieprawidłowości w zamówieniach 
 

09.00 - 09.15 Przywitanie uczestników szkolenia 

 
09.15 - 10.40 
 

1. Podmiotowość stosowania prawa zamówień publicznych i 
wytycznych opartych  UE na dyrektywach UE 

 
2. Wprowadzenie-wyłączenia ustawowe i zasady konkurencyjności w 

projektach UE. 
 

3. Definicja i pojęcie nieprawidłowości, naruszenia które mają lub mogą 
mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze 
formalnym. 
 

4. Praktyczne aspekty prowadzenia kontroli: protokół postępowania – 
istotne zagadnienia dla kontrolerów, weryfikacja dokumentów, 
korzystanie z list sprawdzających. 
 

5. Przedstawienie i omówienie wykazu nieprawidłowości wynikających z 
krajowego „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia Prawa 
Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności. 

 

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa 

 
11.00 - 12.30  
 
 

6. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym 
naruszenia związane z zasadą konkurencyjności. 
a. naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i 

dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział 



zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, 
zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp; 

b. naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia; 
c. naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: 

najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału 
w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów 
które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 

d. naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert; 
e. naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń; 
f. naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: 

konflikt interesów. 
 

12.30 - 13.00 Lunch 

 
 
 
13.00 - 15.00 
 
 

7. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia 
postępowania 
a. naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania 

wykonawców, modyfikacjami SIWZ; 
b. naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert; 
c. naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów; 
d. poprawa omyłek w ofertach; 
e. wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej 

grupy kapitałowej; 
f. odrzucenie oferty; 
g. unieważnienie postępowania. 

 
 
 

Dzień 2 
 

Zamówienia na usługi społeczne oraz zamówienia z wolnej ręki 
 

09.00 - 10.40 
 

8. Zamówienia na usługi niepriorytetowe (po nowelizacji społeczne– 
najczęściej popełniane błędy. 

9. Zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji. 
10. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i 

dokonywanie zmian w treściach umów. 
11. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE. 
12. Obowiązki i uprawnienia zamawiających i wykonawców 

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 - 12.30 
 
 

13. Zamówienia do 30 000 euro i przedziały zamówień wg zasady 
konkurencyjności. 
a. Powiązanie przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych i wytycznych UE opartych  na Dyrektywach UE. 
b. Czy Regulaminy do 30 000 euro są obowiązkowe, konstrukcja 

wymienionych Regulaminów w tym do 30 000 euro. 
14. Plan zamówi publicznych do i powyżej 30 000 euro-konstrukcja. 
15. Sprawozdanie z udzielonych zamówień do i powyżej progowych. 
16. Przykłady Planów zamówień publicznych 

12.30 - 13.00 Lunch 

13.00 - 15.00 17. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych:  



a) kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych? 

b) czym jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jak 
wygląda 

c) katalog czynów stanowiących naruszenie? 
d) jakie są skutki prawne wynikające z naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych? 
e) kiedy pracownik naruszający dyscyplinę finansów publicznych 
f) może być pociągnięty do odpowiedzialności? 

 18. Charakterystyka ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o finansach publicznych  

a) naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnione umyślnie 
(zamiar bezpośredni lub ewentualny) oraz nieumyślnie 
(lekkomyślność lub niedbalstwo). 

b) wyłączenie odpowiedzialności oraz niedochodzeniu 
odpowiedzialności - znikoma szkodliwość. 

c) postępowanie przed komisją orzekającą, zasady i tryb 
postępowania. 

 
 


