
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych,
w ramach realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość
obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zamówienie podzielone jest na IX części. 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Podział zamówienia na poszczególne części, liczbę uczestników i tematykę szkoleń 
przedstawia Tabela 1:

Tabela1

Części Tytuł szkolenia
Liczba
grup

Liczba
uczestników

Miejsce szkolenia
(miejscowość)

1

Rozliczanie podatku VAT w JST 3 36 Płock 
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa –
zmiany przepisów oraz najczęściej 
występujące nieprawidłowości w 
sprawozdawczości

1 10 Gostynin

2
 „Opłata śmieciowa” – ustalanie, pobór, 
windykacja

2 18 Płock 

3
Prawo budowlane i akty wykonawcze –
warsztaty

2 26
1 grupa - Płock, 1
grupa - Gostynin

4

Przyjmowanie i ocena operatów 
szacunkowych w postępowaniach cywilnych
i administracyjnych

1 16 Płock 

Prawo geodezyjne i kartograficzne z 
rozporządzeniami wykonawczymi –
warsztaty

1 12 Gostynin 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w 
zakresie dotyczącym nieruchomości Skarbu 
Państwa

1 14 Płock 

Odszkodowania za nieruchomości przejęte 
z mocy prawa na drogi publiczne

2 29 Płock 

5
Opracowanie, realizacja, aktualizacja i 
monitorowanie planów rewitalizacji –
warsztaty

2 26 Płock 

6 Dokumenty urzędowe w postaci 
elektronicznej – procedury, obsługa w tym 
obsługa punktu, podpis elektroniczny, 
platforma ePUAP

7 106
1 grupa - Płock, 2

grupy – Stara Biała,
4 grupy – Gostynin

Dostęp do informacji publicznej 6 93 1 grupa – Płock, 3
grupy – Gostynin, 2
grupy – Stara Biała 
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Ochrona danych osobowych w administracji 
samorządowej w tym danych 
elektronicznych. Przeciwdziałanie wyciekom
danych

7 106

1 grupa - Płock, 4
grupy – Gostynin,
2 grupy – Stara

Biała

7
Prowadzenie konsultacji społecznych przez 
JST

4 61
2 grupy - Płock, 1

grupa – Gostynin, 1
grupa – Stara Biała

8

Poprawa skuteczności i efektywności 
monitorowania jakości usług publicznych w 
JST

2 35 Stara Biała

Kontrola zarządcza oraz zarzadzanie 
ryzykiem

3 32 Stara Biała

9
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 3 40 Gostynin 
Prawo zamówień publicznych w świetle 
nowych dyrektyw 

1 10 Płock 

SUMA 48 670

Warunki ogólne dla wszystkich części zamówienia:

1. Szkolenia  skierowane  są  do  pracowników  Partnerów  projektu,  zatrudnionych  w:
Urzędzie Miasta Płocka, Urzędzie Gminy Stara Biała, Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin,
Urzędzie Gminy Miasta Gostynina, Starostwie Powiatowym w Gostyninie.

2. Zamawiający  w ramach realizacji  zamówienia  zapewnia:  salę  szkoleniową,  sprzęt
multimedialny, wydruk materiałów szkoleniowych (jeśli trener zaplanuje korzystanie z
materiałów  w  wersji  papierowej),  catering  dla  uczestników  szkoleń,  obsługę
logistyczną,  w  tym  m.in.:  rekrutację  uczestników,  informowanie  ich  o  terminach
szkoleń,  potwierdzanie  ostatecznych  terminów  i  miejsc  szkoleń,  monitorowanie
frekwencji uczestników, zwrot kosztów dojazdu uczestnikom.

3. Obowiązkiem  wykonawcy  jest  zapewnienie  trenera/  trenerów  prowadzących
szkolenia właściwe dla danej części zamówienia, której dotyczy oferta wykonawcy.

4. Niezależnie od tematyki szkolenia przekazywana wiedza ma na celu przyczynić się
do  osiągnięcia  celu  głównego  projektu,  jakim  jest  modernizacja  i  podniesienie
efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w urzędach wymienionych w pkt 1. 

5. W związku z powyższym wykonawca będzie odpowiedzialny za wzrost u uczestników
szkoleń wiedzy i kompetencji w zakresie obsługi klientów danego urzędu. Ww. wzrost
jest wskaźnikiem rezultatu realizacji projektu. 

6. Wiedza przekazywana na każdym szkoleniu musi być dostosowana do aktualnych
przepisów prawa w zakresie zagadnień omawianych na szkoleniu i prognozowanych
zmian w prawie w ww. zakresie. 

7. Grupy szkoleniowe będą przeważnie mieszane, tj. w danej grupie uczestniczyć będą
pracownicy różnych podmiotów, wymienionych w pkt 1.

8. Planując  poziom  przekazywanej  wiedzy  na  danym  szkoleniu,  trener  powinien
uwzględnić fakt, że pracownicy kierowani są na poszczególne szkolenia w oparciu o
ich  zakres  obowiązków,  zakres  zadań  wykonywanych  przez  daną  komórkę
organizacyjną, w kontekście celu głównego projektu.  

9. Szkolenia  będą odbywały  się w siedzibie  Zamawiającego  i  Partnerów projektu,  w
miejscowościach wskazanych w Tabeli nr 1.
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10.Po szkoleniu trener przekaże uczestnikom zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające
ukończenie szkolenia wraz z opisem programu szkolenia i osiągniętych efektów przez
uczestników, wydane przez uprawnione instytucje/osoby.

11.Po  zakończeniu  każdego  szkolenia  Wykonawca  dostarcza  Zamawiającemu
dokumentację  szkolenia:  wypełnione  przez  uczestników  szkoleń  testy  wiedzy  i
kompetencji  ex-ante  i  ex-post  wraz  z  analizą  porównawczą,  kopie
zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez uczestników,
wypełnione ankiety opisane w pkt 10, listę obecności (wg wzoru Zamawiającego).

12.W przypadku wystąpienia takiej konieczności,  Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany liczby uczestników w danej grupie szkoleniowej. 

13.Trener  będzie  zobowiązany  do  przekazania  Zamawiającemu  wraz  z  ww.
dokumentami  wypełnionych  przez  uczestników  ankiet  oceniających  szkolenie,
opracowanych przez Zamawiającego.

14.Najpóźniej  w  terminie  5  dni  przed  każdym  szkoleniem  trener  przekaże
Zamawiającemu  w  wersji  elektronicznej  materiały  szkoleniowe  w  celu  ich
wydrukowania i przygotowania do rozdania uczestnikom na szkoleniu. 

15.Szkolenia  będą  odbywać  się  w  miesiącach  wskazanych  w  opisie  przedmiotu
zamówienia.  Szczegółowe  terminy  szkoleń  zostaną  zaproponowane  przez
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 6 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
realizacji niniejszego zamówienia lub jego części. Zamawiający zaakceptuje terminy
bądź  zgłosi  do  nich  uwagi  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę. 

16.W uzasadnionych  przypadkach  –  np.  z  uwagi  na ryzyko  niezachowania  ciągłości
pracy  w  danej  komórce  organizacyjnej  w  urzędach  objętych  zamówieniem  lub  z
uwagi  na niedostępność  pomieszczenia,  w którym miałoby się  odbyć  szkolenie  –
terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z
Zamawiającym w celu wyznaczenia innego, dogodnego dla Zamawiającego terminu
szkolenia.

17.Terminy realizacji  szkoleń muszą być  dostosowane tak,  by nie zakłócać ciągłości
pracy urzędów uczestniczących w projekcie. 

18.Każde ze szkoleń będzie trwało 2 dni. Szkolenia będą odbywały się dzień po dniu lub
w innym dogodnym odstępie czasu, z uwagi na zachowanie ciągłości pracy w danym
urzędzie.

19.Każde szkolenie będzie trwało co najmniej  12 godzin (min. po 6 godzin na każdy
dzień), w tym co najmniej 6 godzin dydaktycznych (1 godz. = 45 minut) na każdy
dzień szkolenia, ponadto w każdym dniu szkoleniowym program musi uwzględniać
min. niezbędne przerwy (w tym m.in. 1 przerwa na lunch i co najmniej  1 przerwa
„kawowa”). Szkolenia będą się odbywały w godzinach pracy uczestników szkolenia,
w dni robocze. 

20.Najpóźniej  na  10  dni  przed  terminem  każdego  szkolenia  trener  przekaże  do
akceptacji Zamawiającego szczegółowy program szkolenia, w ujęciu godzinowym (z
uwzględnieniem  godzin  dydaktycznych  i  przerw).  Trener  będzie  zobowiązany  do
uwzględnienia  uwag  Zamawiającego  do  ww.  programu,  jeśli  jego  zakres
merytoryczny  nie  będzie  pokrywał  się  z  potrzebami  i  zakresami  obowiązków
uczestników, w kontekście celu głównego projektu.

21.W  programie  szkoleń  trener  zapewni  możliwość  indywidualnych  konsultacji  z
uczestnikami.

22.Trener  prowadzący  dane  szkolenie,  na  początku  szkolenia  zobowiązuje  się  do
informowania  uczestników o tym,  że  szkolenie  jest  współfinansowane  przez  Unię
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Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

23.Wykonawca zobowiązany jest oznaczać znakiem Unii Europejskiej oraz właściwym
dla  POWER  2014-2020  znakiem  Funduszy  Europejskich  (wzór  zostanie
udostępniony  przez  Zamawiającego)  dokumenty  
i  materiały  dla  osób  uczestniczących  w  szkoleniach,  np.  programy  szkoleń,
prezentacje multimedialne, testy wiedzy.

24.W przypadku wykonywania w ramach projektu zadań osobiście przez Oferenta:
- obciążenie z tego wynikające,  nie może wykluczać możliwości  prawidłowej  i  efektywnej
realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; 
-  łączne  zaangażowanie  zawodowe*  tej  osoby  w  realizację  wszystkich  projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
z  innych  źródeł,  w  tym  środków  własnych  beneficjenta  i  innych  podmiotów,  nie  może
przekraczać 276 godzin miesięcznie;
-  wykonanie zadań przez tę osobę jest  potwierdzane protokołem sporządzonym przez tę
osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym
miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

*Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, 
w szczególności: 

  w  przypadku  stosunku  pracy  -  uwzględnia  liczbę  dni  roboczych  w  danym  miesiącu
wynikających  ze  stosunku  pracy,  przy  czym  do  limitu  wlicza  się  czas  nieobecności
pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza
się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, 

  w  przypadku  stosunku  cywilnoprawnego,  samozatrudnienia  oraz  innych  form
zaangażowania - uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w
ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami. 

25.Z  udziału  w  postępowaniu  wyłączone  są  osoby  będące  pracownikami
Zamawiającego.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla każdego szkolenia opisanego w niniejszej sekcji wskazane są wymagania dla trenera,
dotyczące  jego  doświadczenia  i  kwalifikacji.  Spełnienie  ww.  wymagań  musi  zostać
potwierdzone przez Wykonawcę w „wykazie osób”, na etapie składania oferty.

CZĘŚĆ 1
Termin  realizacji  szkoleń  zawartych  w  Części  1:  kwiecień  –  sierpień  2017  r.  (z
zastrzeżeniem, że realizacja szkolenia w lipcu lub sierpniu może być niemożliwa z uwagi na
nieobecność w pracy zakwalifikowanych na szkolenia uczestników).

1. Rozliczanie podatku VAT w JST

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników z zakresu praktycznych
zasad rozliczania podatku VAT w JST.
Program, m.in:

 Zasady rozliczania i dokumentowania VAT w JST,
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 Scentralizowane rozliczanie VAT w JST w praktyce,
 Zasady przepływu dokumentacji finansowej,
 Najnowsze orzecznictwo w zakresie rozliczania VAT przez JST,
 Podmiotowy  zakres  opodatkowania  podatkiem  VAT  -  status  podatnika,  usługi

świadczone pomiędzy Gminą, a jej jednostkami i zakładami budżetowymi,
 Przedmiot opodatkowania - specyfika działalności Gminy oraz jej scentralizowanych

jednostek,
 Obowiązek podatkowy - podstawa opodatkowania, moment i miejsce świadczenia,
 Zasady dokumentowania przychodów i należnego podatku,
 Zasady  odliczania  podatku,  w  tym  z  zastosowaniem  "współczynnika  i

"prewspółczynnika",
 Ewidencjonowanie sprzedaży i zakupu, w tym kasy fiskalne, rejestry VAT,
 Sporządzanie deklaracji podatku VAT i informacji podsumowujących,
 Najnowsze orzecznictwo, interpretacje w zakresie podatku VAT,
 Przykłady  ewidencji  księgowej  rozliczeń  podatku  VAT  w  JST  i  jednostkach

scentralizowanych,
 Podatek  VAT  w  zamówieniach  publicznych,  z  uwzględnieniem  procedury

"odwrotnego obciążenia"
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej podmiotu administracji

publicznej, jako doradca/wykonawca zewnętrzny
lub

 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej podmiotu administracji
publicznej jako pracownik na szczeblu co najmniej specjalisty/ inspektora 
oraz 

 doświadczenie w przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
finansów publicznych,  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania
ofert.

 Wykształcenie wyższe

2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

Celem szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy i  kompetencji  osób zajmujących się finansami,
budżetem, księgowością i sprawozdawczością, m.in. w związku ze zmianami przepisów oraz
najczęściej występującymi nieprawidłowościami w sprawozdawczości.

Program, m.in:
 Polityka rachunkowości,
 Dochody, wydatki, należności i zobowiązania budżetowe
 Koszty i przychody księgowe
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).
Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
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 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej podmiotu administracji
publicznej, jako doradca/wykonawca zewnętrzny
lub

 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej podmiotu administracji
publicznej jako pracownik na szczeblu co najmniej specjalisty/ inspektora 
oraz 

 doświadczenie w przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
finansów publicznych,  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania
ofert.

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 2

„Opłata śmieciowa” – ustalanie, pobór, windykacja

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji użytkowników z zakresu ustalania,
poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uczestnicy szkolenia
poznają  praktyczne  podatkowe  i  finansowe  aspekty  ww.  opłaty,  w  kontekście
obowiązujących przepisów prawa. 

Program, m.in:
 Stosowanie  ustawy  Ordynacja  podatkowa  do  spraw  dotyczących  opłaty  za

gospodarowanie odpadami
 Kontrola podatkowa u podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

tryb, przebieg, dokumentowanie
 Postępowanie egzekucyjne
 Termin: kwiecień- wrzesień 2017 r. (z zastrzeżeniem, że realizacja szkolenia w lipcu

lub  sierpniu  może  być  niemożliwa  z  uwagi  na  nieobecność  w  pracy
zakwalifikowanych na szkolenia uczestników).

 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu
przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów administracji publicznej

w zakresie ustalania/ egzekwowania „opłaty śmieciowej” 
lub 

 min. 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz podmiotu administracji  publicznej na
stanowisku  odpowiedzialnym  za  gospodarowanie  odpadami  –  na  szczeblu  co
najmniej specjalisty/ inspektora 
oraz 

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert.

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 3
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Prawo budowlane i akty wykonawcze –warsztaty

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i  kompetencji  na temat istotnych zmian (w tym
prognozowanych) w prawie budowlanym i aktach wykonawczych. 

Program, m.in:
 Realizacja  procesu  budowlanego,  w  tym  podział  na  poszczególne  etapy  z  ich

omówieniem 
 Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym, w tym m.in.:

◦ zachowanie ładu przestrzennego na terenie gminy 
◦ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
◦ omówienie procesu uzyskania pozwolenia na budowę i dokonywania zgłoszeń z

uwzględnieniem orzeczeń sądów administracyjnych
◦ tryb  wydania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  o  zatwierdzeniu  projektu

budowlanego
◦ Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

 Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym, w tym m.in.:
◦ lokalizacja  obiektów  i  zagospodarowanie  działki  w  świetle  przepisów  prawa

budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
◦ gminna  ewidencja  zabytków  i  plany  rewitalizacji  a  wydawanie  decyzji  o

warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę
 Dokumentacja robót budowlanych, odbiorowa i powykonawcza
 Termin: kwiecień-czerwiec 2017 r.
 Forma: Zajęcia winny być prowadzone metodą warsztatową (min. 80% czasu 

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  obsłudze  prawnej  kontraktów  budowlanych  lub  w

bieżącym doradztwie prawnym dla firm działających w sektorze nieruchomości lub dla
podmiotów administracji publicznej w zakresie prawa budowlanego,
lub

 min. 2-letnie doświadczenie w pracy na rzecz podmiotu administracji  publicznej na
stanowisku  co  najmniej  specjalisty/  inspektora,  w  zakresie  realizacji  procesu
inwestycyjnego
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
prawa budowlanego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 4

Termin realizacji szkoleń zawartych w Części 4: wrzesień – listopad 2017 r.

1. Przyjmowanie i ocena operatów szacunkowych w postępowaniach cywilnych i 
administracyjnych
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Celem  szkolenia  jest  przekazanie  wiedzy  i  kompetencji  na  temat  zasad  i  wytycznych
poprawnej weryfikacji i oceny operatów szacunkowych.

Program, m.in:
 Przepisy prawa normujące wycenę nieruchomości, w tym najnowsze i planowane 

nowelizacje
 Najczęściej popełniane błędy w operatach szacunkowych
 Wymagania prawne dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego
 Procedury formalno-prawne związane z przyjmowaniem i oceną operatów 

szacunkowych
 Forma: Zajęcia winny być prowadzone metodą warsztatową (min. 60% czasu 

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w charakterze rzeczoznawcy majątkowego

lub
 min. 2-letnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości lub oceny operatów

szacunkowych
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
rzeczoznawstwa  majątkowego,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert

 Wykształcenie wyższe

2. Prawo geodezyjne i kartograficzne z rozporządzeniami wykonawczymi –
warsztaty

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i kompetencji  na temat praktycznych zabagnień
związanych  z  prawem  geodezyjnym  i  kartograficznym  wraz  z  rozporządzeniami
wykonawczymi,  w  kontekście  zadań  wykonywanych  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego.

Program, m.in:
 Ewidencja Gruntów i Budynków 
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami, w tym najnowsze i planowane nowelizacje
 Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na proces inwestycyjny
 Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w procesie inwestycyjnym 
 Ustalanie granic przy mapach do celów projektowych
 Aktualizacja  użytków przy  inwentaryzacjach  powykonawczych  i  mapach  do  celów

projektowych
 Ujawnianie budynków w EGiB
 Wydawanie materiałów do zgłoszeń
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  80%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.
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Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w charakterze wykonawcy prac geodezyjnych

lub
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  pracy  w  podmiocie  administracji  publicznej  w

dziedzinie geodezji i kartografii, na stanowisku co najmniej specjalisty/ inspektora
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
prawa geodezyjnego i/lub kartograficznego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

3. Ustawa  o  gospodarce  nieruchomościami  w  zakresie  dotyczącym
nieruchomości Skarbu Państwa

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i kompetencji  na temat praktycznych zabagnień
związanych  z  prawem  geodezyjnym  i  kartograficznym  wraz  z  rozporządzeniami
wykonawczymi,  w  kontekście  zadań  wykonywanych  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego.

Program, m.in:
 Ewidencja Gruntów i Budynków 
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna w procesie inwestycyjnym 
 Zmiany  dotyczące  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo

własności nieruchomości
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  80%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w charakterze wykonawcy prac geodezyjnych

lub
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  pracy  w  podmiocie  administracji  publicznej  w

dziedzinie geodezji i kartografii, na stanowisku co najmniej specjalisty/ inspektora
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
prawa geodezyjnego i/lub kartograficznego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

4. Odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na drogi publiczne

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie zagadnień
dotyczących procedur ustalania i rozliczania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod
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drogi  publiczne,  w  kontekście  zadań  wykonywanych  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego.

Program, m.in:
 Przedstawienie  praktycznych  aspektów  obowiązujących  przepisów  prawa  w

kontekście tematyki szkolenia, 
 ustalanie, rozliczanie i wypłaty odszkodowań za nieruchomości  przejęte pod drogi 

publiczne, m.in. w kontekście ustawy o gospodarce nieruchomościami i tzw. 
„specustawy drogowej”

 określanie wartości nieruchomości do celów ustalenia odszkodowania przejęte pod
drogi publiczne 

 orzecznictwo sądów administracyjnych
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu obsługi prawnej podmiotów administracji

publicznej  w  zakresie  prawa  budowlanego  lub  zarządzania  nieruchomościami  lub
zagospodarowania przestrzennego 
lub

 min.  2-letnie  doświadczenie  w  pracy  w  podmiocie  administracji  publicznej  w
dziedzinie  gospodarowania  nieruchomościami  lub  zagospodarowania
przestrzennego, na stanowisku co najmniej specjalisty/ inspektora
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
gospodarowania nieruchomościami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 5
Opracowanie, realizacja, aktualizacja i monitorowanie planów rewitalizacji –warsztaty

Celem  szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy  i  kompetencji  uczestników  w  zakresie
praktycznych aspektów planowania i realizacji systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji
programów rewitalizacji.

Program, m.in:
 wyznaczanie obszarów rewitalizacji
 planowanie  czytelnego  i  efektywnego  systemu  wdrażania  oraz  racjonalnego  i

skuteczny systemu monitorowania i ewaluacji, w tym określanie zasady współpracy z
innymi podmiotami zaangażowanymi  w realizację  programu rewitalizacji,  realizacja
zasady  partnerstwa  i  partycypacji  na  etapie  wdrażania  i  ewaluacji  programu
rewitalizacji,  opis  procesu  wdrażania,  monitorowania  i  ewaluacji  w  programie
rewitalizacji

 monitorowanie realizacji  programu rewitalizacji, w tym praktyczne aspekty określania
celów i wskaźników
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 zasady finansowania realizacji planu rewitalizacji
 Termin: październik-listopad 2017 r.
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  80%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i realizacji planów rewitalizacji

na  rzecz  podmiotów  administracji  publicznej  (w  charakterze  doradcy/  wykonawcy
zewnętrznego lub pracownika odpowiedzialnego za opracowanie i realizację planu
rewitalizacji)
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
rewitalizacji miast, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 6

Termin realizacji szkoleń zawartych w Części 6: listopad 2017 r. – marzec 2018 r.

1. Dokumenty urzędowe w postaci elektronicznej 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie sprawnego
posługiwania  się  środkami komunikacji    elektronicznej,    dokumentami    elektronicznymi
oraz podpisami  właściwymi  w  odniesieniu  do  tych  dokumentów.

Program, m.in:
 Dokumenty  elektroniczne  w  rozumieniu  obowiązujących przepisów prawa w tym

zakresie,   wzory   dokumentów  elektronicznych,   podpisy   elektroniczne,   profil
zaufany  ePUAP

 Obsługa i wysłanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP
 sprawne korzystanie z różnych rodzajów podpisu elektronicznego – ich składanie i

weryfikacja
 organizacyjne aspekty funkcjonowania e-urzędu
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  80%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  obsłudze  podmiotu  administracji  publicznej  lub

podmiotu gospodarczego w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentami (w
charakterze  doradcy/  wykonawcy  zewnętrznego  lub  pracownika  na  szczeblu  co
najmniej specjalisty/ inspektora)
oraz

 doświadczenie w przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu e-
urzędu lub dokumentów w postaci  elektronicznej  lub  systemu e-PUAP,  w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe
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2. Dostęp do informacji publicznej

Celem  szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy  i  kompetencji  uczestników  w  zakresie
podejmowania decyzji w sprawie (nie)udostępnienia informacji publicznej.

Program, m.in:
 stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej 
 ocena poprawności wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 katalog informacji publicznych podlegających i niepodlegających udostępnieniu
 odmowa udostępnienia informacji publicznej
 dokumentowanie spraw i postępowań związanych z (nie)udostępnianiem informacji

publicznej
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu administracji publicznej w zakresie

zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i/lub informacji niejawnych lub
dostępem do informacji publicznej (w charakterze doradcy/ wykonawcy zewnętrznego
lub pracownika na szczeblu co najmniej specjalisty/ inspektora)
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
ochrony  danych  osobowych  lub  ochrony  informacji  niejawnych  lub  dostępu  do
informacji publicznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

3. Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej 

Celem szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy i  kompetencji  uczestników w zakresie ochrony
danych osobowych, w tym danych elektronicznych oraz przeciwdziałania wyciekom danych,
w  kontekście  funkcjonowania  i  zadań  wykonywanych  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego.

Program, m.in:
 Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, w tym najnowsze i

planowane nowelizacje
 Rola i obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych
 Zasady przetwarzania danych osobowych w urzędzie
 Sankcje prawne i inne konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu administracji publicznej w zakresie

zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i/lub informacji niejawnych lub
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dostępem do informacji publicznej (w charakterze doradcy/ wykonawcy zewnętrznego
lub pracownika na szczeblu co najmniej specjalisty/ inspektora)
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
ochrony  danych  osobowych  lub  ochrony  informacji  niejawnych  lub  dostępu  do
informacji publicznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 7

Prowadzenie konsultacji społecznych przez JST

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie aspektów
prawnych i skutecznych narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych.

Program, m.in:
 Definicja konsultacji społecznych
 Błędy w planowaniu i prowadzeniu konsultacji
 Zagadnienia prawne a proces konsultacji
 Techniki i narzędzia konsultacji społecznych
 Regulamin konsultacji
 Ewaluacja procesu konsultacji
 Termin: marzec – kwiecień 2018 r.
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  80%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotu administracji publicznej w zakresie

partycypacji  społecznej  (w  charakterze  doradcy/  wykonawcy  zewnętrznego  lub
pracownika na szczeblu co najmniej specjalisty/ inspektora)
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
konsultacji społecznych,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert

 Wykształcenie wyższe

CZĘŚĆ 8

Termin realizacji szkoleń zawartych w Części 8: marzec– kwiecień 2018 r.

1. Poprawa  skuteczności  i  efektywności  monitorowania  jakości  usług
publicznych w JST

Celem szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy i  kompetencji  uczestników w zakresie  rozwoju
narzędzi  zarządzania  istotnych  dla  poprawy  jakości  usług  publicznych  w  jednostkach
samorządu terytorialnego.
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Program, m.in:
 Omówienie  istotnych  zagadnień  i  obowiązujących  przepisów  prawa  w  kontekście

monitorowania jakości usług publicznych
 metody, narzędzia i dobre praktyki w zakresie zarządzania jakością usług publicznych
 określanie  i  analiza  wskaźników  badania  skuteczności  i  efektywności  usług

publicznych
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  pracy  na  stanowisku  kierowniczym  w  podmiocie

administracji publicznej
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
zarządzania jakością lub zarządzania satysfakcją lub kontroli zarządczej lub audytu
wewnętrznego w podmiotach administracji publicznej, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe

2. Kontrola zarządcza oraz zarzadzanie ryzykiem

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie adekwatnej,
efektywnej  i  skutecznej  realizacji  kontroli  zarządczej,  a  zwłaszcza  procesu  zarządzania
ryzykiem, w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program, m.in:
 Kontrola  zarządcza  jako  narzędzie  kierowania  i  zarządzania  jednostką  sektora

finansów publicznych,  w kontekście obowiązujących wytycznych,  w tym przepisów
ustawy o finansach publicznych

 Praktyczne przykłady zastosowania metod kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem
 Dokumentowanie kontroli 
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  pracy  na  stanowisku  kierowniczym  w  podmiocie

administracji publicznej
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
zarządzania jakością lub zarządzania satysfakcją lub kontroli zarządczej lub audytu
wewnętrznego w podmiotach administracji publicznej, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert

 Wykształcenie wyższe
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CZĘŚĆ 9

Termin realizacji szkoleń zawartych w Części 9: styczeń 2018 r. – kwiecień 2018 r.

1. Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia
postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości  szacunkowej  zamówienia
nieprzekraczającej 30 tys. euro.
Program, m.in:

 Najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów udzielania postępowań do 30
tys. euro

 Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia 
 Dokumentowanie  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości

szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej 30 tys. euro
 Czas trwania: minimum 6 godzin zegarowych na każdy dzień szkolenia
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.

Trener musi posiadać:
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  realizacji  zamówień  publicznych  ze  strony

Zamawiającego  lub  w  obsłudze  prawnej  Zamawiającego  w  zakresie  udzielania
zamówień publicznych
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
prawa  zamówień  publicznych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert

 Wykształcenie wyższe

2. Prawo zamówień publicznych w świetle nowych dyrektyw

Celem  szkolenia  jest  podniesienie  wiedzy  i  kompetencji  uczestników  w  zakresie
prawidłowego  przygotowywania  i  prowadzenia  postępowań  o  udzielenie  zamówień
publicznych w świetle najnowszych zmian w przepisach obowiązujących oraz orzecznictwa
Krajowej Izby Odwoławczej.

Program, m.in:
 Nowelizacja Ustawy PZP
 Opis  przedmiotu  zamówienia,  ocena  wykonawcy,  wybór  najkorzystniejszej  oferty,

przepisy szczególne
 Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych
 Czas trwania: minimum 6 godzin zegarowych na każdy dzień szkolenia
 Forma:  Zajęcia  winny  być  prowadzone  metodą  warsztatową  (min.  60%  czasu

przeznaczonego na realizację zadania).

Zaliczenie szkolenia powinno odbyć się na podstawie testu wiedzy ex-ante i ex-post.
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Trener musi posiadać:
 min.  2-letnie  doświadczenie  w  realizacji  zamówień  publicznych  ze  strony

Zamawiającego  lub  w  obsłudze  prawnej  Zamawiającego  w  zakresie  udzielania
zamówień publicznych
oraz

 doświadczenie w  przeprowadzeniu min. 5 szkoleń, kursów lub wykładów z zakresu
prawa  zamówień  publicznych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert

 Wykształcenie wyższe
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