
 

UCHWAŁA NR 100/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawa 
Zamówień Publicznych od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 100/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
 

PROGRAM 
 

Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 154 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 61. 
 

Semestr I 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Praktyka orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej 
wobec zamówień publicznych 6 wykład zaliczenie 2 

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego 8 warsztaty zaliczenie 3 

3. 
Regulacja prawna postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego i koncesji na roboty 
budowlane 

14 wykład zaliczenie 5 

4. Podmioty procesu zamówień publicznych 10 wykład zaliczenie 4 

5. Zasady finansowania zamówień publicznych 14 wykład zaliczenie 5 

6. Partnerstwo publiczno - prywatne 3 wykład zaliczenie 2 

7. Organizacja zarządzania podmiotami 
uczestniczącymi w zamówieniach publicznych 8 warsztaty zaliczenie 3 

8. Zamówienia publiczne na rynku unijnym 4 wykład zaliczenie 2 

9. Zamówienia sektorowe 4 wykład zaliczenie 2 

10. 
Nowe podejście do zamówień publicznych 
i ochrona danych osobowych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

4 warsztaty zaliczenie 2 

Razem  30 

 
Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Praktyczne aspekty zamówień publicznych 
z punktu widzenia Prezesa UZP 6 wykład zaliczenie 2 

2. Czynności podejmowane przy ocenie ofert 
i elektronizacja zamówień publicznych 10 warsztaty zaliczenie 3 

3. Kontrola udzielania zamówień publicznych 
i procedury odwoławcze 10 wykład zaliczenie 4 

4. Podstawy finansowo - rachunkowe sporządzania 
ofert (aspekty praktyczne) 12 warsztaty zaliczenie 4 

5. 
Projektowanie i wykonywanie robót budowlanych w 
systemie zamówień publicznych (aspekty 
praktyczne) 

12 wykład zaliczenie 4 
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6. 
Umowa o zamówienie publiczne na roboty 
budowlane (aspekty praktyczne, warunki 
kontraktowe FIDIC) 

4 warsztaty zaliczenie 2 

7. 
Ocena zgodności, normalizacja, certyfikacja, 
atestacja, wspólny słownik zamówień publicznych, 
partnerstwo publiczno-prywatne 

3 wykład zaliczenie 2 

8. Umowy w sprawach zamówień publicznych 8 warsztaty zaliczenie 3 

9. Zmiana umowy o zamówienie publiczne 4 warsztaty zaliczenie 2 

10. Spory sądowe wynikające z zamówień publicznych 4 wykład zaliczenie 2 

11. Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów 
ustawy o zamówieniach publicznych 4 wykład zaliczenie 2 

12. Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa 2 wykład zaliczenie 1 

Razem  31 
  

Słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów oraz przystąpić do egzaminu końcowego, 
składającego się z dwóch części – testowej i ustnej, obejmującego swym zakresem udostępniony 
wykaz zagadnień. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
Studia Podyplomowe Prawa Zamówień Publicznych  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7  

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01  

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice prawa zamówień 
publicznych, zarówno w prawie gospodarczym, jak i w całym 
systemie prawa, uwzględniając szczególnie relacje pomiędzy 
prawem zamówień publicznych a prawem administracyjnym, 
cywilnym i karnym.  

P7S_WG  

SP_W02  
Rozumie istotę regulacji prawnej zamówień publicznych, 
dostrzega relację pomiędzy obrotem gospodarczym 
a rynkiem zamówień publicznych.  

P7S_WG  

SP_W03  

Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne funkcjonujące 
w prawie zamówień publicznych, a także zastosowanie 
instytucji z prawa cywilnego w ramach zamówień 
publicznych.  

P7S_WG  

SP_W04  Zna w pogłębionym stopniu źródła prawa zamówień 
publicznych – unijne i krajowe.   P7S_WK  

SP_W05  Ma pogłębioną wiedzę o wykładni prawa zamówień 
publicznych.  P7S_WK  

SP_W06  

Zna w pogłębionym stopniu orzecznictwo sądów 
powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów 
administracyjnych, Krajowej Izby Odwoławczej, a także 
innych organów administracji publicznej, w tym Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, w zakresie prawa zamówień 
publicznych.   

P7S_WK  

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01  

Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi 
w zakresie prawa zamówień publicznych, uwzględniające 
relacje zamówień publicznych z prawem publicznym, 
prywatnym, a także z obrotem gospodarczym.  

P7S_UK  

SP_U02  

Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie prawa 
zamówień publicznych, rozwiązując je, posługuje się także 
instrumentarium prawnym z zakresu prawa cywilnego oraz 
karnego.   

P7S_UW  

SP_U03  
Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 
prawnych z zakresu zamówień publicznych w danych stanie 
faktycznym.   

P7S_UO  

SP_U04  

Stosuje orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu 
Najwyższego, sądów administracyjnych, Krajowej Izby 
Odwoławczej, a także innych organów administracji 
publicznej, w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
w zakresie prawa zamówień publicznych.  

P7S_UU   

SP_U05  

Potrafi określić sytuację prawną uczestnika postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazuje na 
obowiązki, uprawnienia i kompetencje zamawiającego oraz 
wykonawcy.  

P7S_UW  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01  

Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji 
wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, 
w szczególności w kontekście dynamicznych zmian 
legislacyjnych w obszarze prawa gospodarczego.  

P7S_KK  
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SP_K02  
Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu prawa 
zamówień publicznych, zarówno w instytucjach 
zamawiających, jak i u wykonawców.   

P7S_KO  

SP_K03  
Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o prawie zamówień 
publicznych oraz zastosowaniu jego instytucji w kontekście 
zmian gospodarczych i społecznych.   

P7S_KR  

 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 
 


