Wrocław, dnia 26 kwietnia 2017 r.
Harmonogram zajęć
Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych
rok akademicki 2016/2017, semestr II

Sobota: 04.03.2017 r. / sala 217 bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26
09:00 – 12:15 (4h) – Projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w systemie zamówień
publicznych (aspekty praktyczne) / wykład (dr inż. Marek Leszczyński)
12:45 – 16:00 (4h) – Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze / wykład
(prof. dr hab. Karol Kiczka)
Niedziela: 05.03.2017 r. / sala 217 bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26
09:00 – 12:15 (4h) – Umowy w sprawach zamówień publicznych / wykład (dr Julian Jezioro)
12:45 – 15:00 (3h) – Ocena zgodności, normalizacja, certyfikacja, atestacja, wspólny słownik
zamówień publicznych, partnerstwo publiczno – prywatne / wykład
(dr hab. Tadeusz Kocowski prof. nadzw. UWr)
Sobota: 11.03.2017 r. / sala 2.04 bud. D WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10
09:00 – 12:15 (4h) – Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze/ wykład
(prof. dr hab. Karol Kiczka)
/ sala komputerowa 2 C (budynek D, ul Więzienna 8/12)
12:45 – 15:00 (3h) – Czynności podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w trakcie
oferty – elektronizacja zamówień publicznych / warsztaty (mgr Iwona Ziarniak)
15:15 – 17:30 (3h) – Czynności podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w trakcie
oferty – elektronizacja zamówień publicznych / warsztaty (mgr Iwona Ziarniak)
Niedziela: 12.03.2017 r. / sala 2.04 bud. D WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10
08:30 – 11:45 (4h) – Projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w systemie zamówień
publicznych (aspekty praktyczne) / wykład (dr inż. Marek Leszczyński)
12:00 – 15:15 (4h) – Umowy w sprawach zamówień publicznych / wykład (dr Julian Jezioro)
Sobota: 25.03.2017 r. / sala 2.04 bud. D WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10
09:00 – 12:15 (4h) – Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze /wykład
(prof. dr hab. Karol Kiczka)
12:30 – 14:00 (2h) – Umowy w sprawach zamówień publicznych / wykład (dr Julian Jezioro)
14:30 – 17:45 (4h) – Czynności podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w trakcie

oferty – elektronizacja zamówień publicznych / warsztaty (mgr Iwona Ziarniak)
Niedziela: 26.03.2017 r. / sala 2.04 bud. D WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10
09:00 – 10:30 (2h) – Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze / wykład
(prof. dr hab. Karol Kiczka)
10:45 – 14:00 (4h) – Projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w systemie zamówień
publicznych (aspekty praktyczne) / wykład (dr inż. Marek Leszczyński)
Sobota: 08.04.2017 r. / sala 217 bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26
09:00 – 11:15 (3h) – Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)
/ wykład (dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE)
11:30 – 13:00 (2h) – Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)
/ wykład (dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE)
13:30 – 16:45 (4h) – SIWZ, umowa o zamówienie publiczne / wykład (dr Krzysztof Horubski)
Niedziela: 09.04.2017 r. / sala 217 bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26
09:00 – 11:15 (3h) – Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)
/ wykład (dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE)
11:30 – 13:00 (2h) – Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)
/ wykład (dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE)
13:30 – 15:45 (3h) – Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych / wykład (mgr Artur Kosmala)
Niedziela: 23.04.2017 r. / sala 217 bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26
09:00 – 12:15 (4h) – Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne)
/ wykład (dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE)
12:45 – 15:00 (3h) – Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów ustawy o
zamówieniach publicznych / wykład (mgr Artur Kosmala)
Sobota: 13.05.2017 r. / sala im. Iwona Jaworskiego nr 119 budynek A,
ul. Uniwersytecka 22/26
08:30 – 10:45 (3h) – Praktyczne aspekty zamówień publicznych z punktu widzenia Prezesa
UZP / wykład (były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Jacek Sadowy)
11:00 – 13:15 (3h) – Praktyczne aspekty zamówień publicznych z punktu widzenia Prezesa
UZP / wykład (były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Jacek Sadowy)
/ sala 217 bud. A WPAE, ul. Uniwersytecka 22/26
13:45 – 16:00 (3h) – Spory sądowe wynikające z zamówień publicznych / wykład
(mgr Anna Guzińska)
16:15 – 18:30 (3h) – Ocena zgodności, normalizacja, certyfikacja, atestacja, wspólny słownik
zamówień publicznych, partnerstwo publiczno – prywatne / wykład

(dr hab. Tadeusz Kocowski prof. nadzw. UWr)
Sobota: 20.05.2017 r. /sala im. W. Świdy nr 2D (budynek D Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7 -10)
10:00 – 12:15 (3h) – Praktyka orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej wobec zamówień
publicznych/wykład (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Małgorzata Stręciwilk)
12:45 – 15:00 (3h) – Praktyka orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej wobec zamówień
publicznych/wykład (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Małgorzata Stręciwilk)
15:30 – 17:45 (3h) – Spory sądowe wynikające z zamówień publicznych / wykład
(mgr Anna Guzińska)

W semestrze II obowiązują następujące egzaminy:
1. Kontrola udzielania zamówień publicznych i procedury odwoławcze,
2. Projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w systemie zamówień publicznych
(aspekty praktyczne),
3. Podstawy finansowo – rachunkowe sporządzania ofert (aspekty praktyczne),
4. Czynności podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w trakcie oceny oferty
elektronizacja zamówień publicznych.
W celu zaliczenia semestru II karty egzaminacyjne należy złożyć w Sekcji po zakończeniu sesji
egzaminacyjnej, z pełnym kompletem wpisanych ocen z zaliczeń i egzaminów. Oceny winny być
wpisane cyfrowo, słownie i z datą przeprowadzonego egzaminu lub zaliczenia.

