CENTRALNY REJESTR UMÓW W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
ISTOTA SZKOLENIA
Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w ustawie o finansach publicznych.
Są one konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta w art. 6 wprowadza zmiany do ustawy o finansach publicznych,
bowiem pojawia się nowe, teleinformatyczne narzędzie prowadzone przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, a mianowicie Centralny Rejestr Umów. Zaniedbania obowiązków polegające na nie
wykonywaniu lub nie dopuszczaniu do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub
wprowadzania danych do rejestru umów są sankcjonowane karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
CEL SZKOLENIA I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej
kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:
1. Znają zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów (CRU);
2. Wiedzą jakie umowy podlegają ujawnieniu w CRU;
3. Wiedzą kiedy obowiązki ujawnienia umowy należy dokonać;
4. Wiedzą jak powiązać zmianę ustawy o finansach publicznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
5. Wiedzą jak ochronić dane osobowe osób fizycznych zawarte w umowie;
6. Potrafią zidentyfikować ryzyko związane z nieujawnieniem umowy lub niewprowadzenia danych do CRU;
7. Znają zasady odpowiedzialności karnej.
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Podstawy prawne prowadzenia Centralnego Rejestru Umów (CRU).
Organ właściwy do prowadzenia CRU.
Zakres umów podlegających ujawnieniu w CRU.
Wyłączenia z obowiązku ujawnienia umów w CRU:
a) umowy o małej wartości;
b) umowy dotyczące zamówień i konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PZP.
Kogo dotyczą obowiązki w zakresie ujawnienia umów – art. 9 ustawy o finansach publicznych.
Zakres danych ujawnianych w CRU.
Umowy cywilne i umowy administracyjne (publiczne).
Umowy: pisemne, dokumentowane, elektroniczne, zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy per
facta concludentia.
Porozumienia, w tym porozumienia zawierane pomiędzy JSFP.
Umowy w placówkach oświatowych – dotyczące niepodatkowych należności budżetowych.
Pozorny brak umowy.
Zakres przedmiotowy umów objętych obowiązkiem wprowadzenia do rejestru:
 umowy o pracę z nauczycielami,
 umowy o zastępstwo,
 umowy barterowe – praktyka w oświacie,
 umowy będące źródłem dochodów na WRD,
 umowy przy „zamówieniach” do 130 000 złotych,
 brak umów a posiadanie faktur – co to jest przy rejestrze umów?
 zakupy przez internet,
 opłaty za stołówkę szkolną oraz za przedszkole,
 umowy z własną jednostką macierzystą – takie umowy są zawierane,
 umowy dotyczące ZFŚS a rejestr umów,
 inne szczególne przypadki.
Pułapki zastawione na JSFP przez ustawodawcę.
Powiązanie obowiązków w zakresie CRU ze standardami kontroli zarządczej.
Q i A z prowadzącym.

