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STUDIA PODYPLOMOWE 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cel studiów:  
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień 

publicznych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz źródłami prawa unijnego w obszarze 
zamówień publicznych. Ponadto w trakcie zajęć słuchacze nabędą praktyczne umiejętności 

związane z przygotowaniem dokumentacji i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udziałem  w postępowaniu i korzystaniem ze środków ochrony 
prawnej.  

Dużym atutem studiów jest to, że zajęcia prowadzone będą przez prawników ekspertów  
w dziedzinie zamówień publicznych, związanych z jedną z najznamienitszych kancelarii 
prawnej w Polsce, której założyciel jest niekwestionowanym autorytetem w obszarze prawa 

zamówień publicznych oraz autorem Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wydawnictwo C.H. Beck. Studia przygotowują słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w 
procesie udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne.  

 
Adresaci: 
Studia skierowane są osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie 

prawa zamówień publicznych, a w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania 
zamówień publicznych – pracowników administracji rządowej i samorządowej, organów 
administracji publicznej oraz innych instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy 

prawo zamówień publicznych,  a także przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego i ich pracowników odpowiedzialnych za uzyskiwanie zamówień 
publicznych. Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w instytucjach kontrolujących 

proces udzielania zamówień publicznych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane 
podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w obszarze zamówień publicznych. 
 

Czas trwania:  
Studia trwają 2 semestry - 162 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywać się będą w formie 

zdalnej podczas sobotnio-niedzielnych spotkań online (w godz. od 9:00 do 16:00); średnio 
dwa razy w miesiącu.  
 

Opłata za studia:  

Opłata za studia wynosi 4200 zł (możliwa płatność w dwóch ratach po 2100 zł) 

 
 
 



WYKAZ PRZEDMIOTÓW 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

I semestr 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych 6 

2. Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej 6 

3. Zarządzanie w sektorze publicznym 6 

4. Zasady zamówień publicznych 4 

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 22 

6. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia - ogłoszenie, tryby, 

dokumentowanie 
12 

7. Przygotowanie ofert 12 

8. Elektronizacja zamówień publicznych 10 

 Razem: 78 

 

II semestr 

Lp. Przedmiot L. godz. 

1. Badanie i ocena ofert 12 

2. Procedury nieprowadzące do udzielenia zamówienia 4 

3. Zamówienia in-house 4 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 12 

5. Środki ochrony prawnej i koncyliacja 14 

6. Kontrola w zamówieniach publicznych 6 

7. 
Specyfika prowadzenia postępowań w zależności od rodzaju 

zamówienia 
8 

8. Zamówienia publiczne a inne gałęzie prawa 6 

9. Nowe podejście do zamówień publicznych 4 

10. Odpowiedzialność uczestników rynku zamówień publicznych 6 

11. 
Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-

prywatne 
8 

 Razem: 84 
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