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WZÓR  
SYLABUSU PRZEDMIOTU NA STUDIACH WYŻSZYCH* 

 
 

 
Lp. 

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

1.  
 
Nazwa przedmiotu 
 

Zamówienia publiczne w prawie polskim i wspólnotowym. 

2.  

 
Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 
 

Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Europejskiego 

3.  
 
Kod przedmiotu 
 

Opcjonalnie, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów. 

4.  
 
Język przedmiotu 
 

język polski 

5.  

 
Grupa treści kształcenia, 
w ramach której przedmiot 
jest realizowany 
 

Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup: 
• grupa treści podstawowych, 
• grupa treści kierunkowych, 
• grupa treści kształcenia do wyboru. 

6.  Typ przedmiotu 

Należy wskazać, czy jest to przedmiot: 
• obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów, 
• obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów, 
• fakultatywny - ograniczonego wyboru, 
• fakultatywny - dowolnego wyboru. 

7.  
 
Rok studiów, semestr 
 

Przedmiot nie jest przypisany do roku lub semestru, dotyczy studentów z II-V 
roku 

8.  

 
Imię i nazwisko osoby (osób) 
prowadzącej przedmiot 
 

dr Aleksandra Sołtysińska 

9.  

 
Imię i nazwisko osoby (osób) 
egzaminującej bądź udziela-
jącej zaliczenia w przypadku, 
gdy nie jest nim osoba pro-
wadząca dany przedmiot 
 

nie dotyczy 

10.  Formuła przedmiotu wykład 
11.  Wymagania wstępne brak wymagań wstępnych 

12.  

 
Liczba godzin zajęć dydak-
tycznych 
 

30 godzin wykładów 

13.  

 
Liczba punktów ECTS przy-
pisana przedmiotowi 
 

4 

14.  Czy podstawa obliczenia 
średniej ważonej?  



15.  
 
Założenia i cele przedmiotu 
 

Celem przeprowadzanego wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami udzielania 
zamówień publicznych, nauka stosowania procedur przetargowych ujętych w ustawie „Prawo zamó-
wień publicznych”, wdrożenie umiejętności przygotowania dokumentacji (specyfikacje istotnych 
warunków zamówienia, ogłoszenia, wzory umów, protokoły itp.) oraz przekazanie zasad odpowie-
dzialności z tytułu naruszenia ustawy i możliwości zastosowania przez wykonawców środków odwo-
ławczych. 
 

16.  Metody dydaktyczne Wykład trwa jeden semestr, zajęcia odbywają się co tydzień po dwie godziny lekcyjne. 

17.  

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu, 
zaliczenia z przedmiotu, 
a także formę i warunki zali-
czenia poszczególnych form 
zajęć wchodzących w zakres 
danego przedmiotu 

• egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru na koniec wykładów, 
• cztery terminy egzaminów, w tym dwa terminy poprawkowe, 

18.  

 
Treści merytoryczne przed-
miotu oraz sposób ich reali-
zacji 
 

1. instytucja zamówień publicznych 
2. krajowe i ponadnarodowe polityki zamówień publicznych  
3. instrumenty prawne regulujące system zamówień publicznych w UE i w Polsce 
4. podmioty zobowiązane do udzielania zamówień publicznych: 
a) zamawiający „klasyczni” 
b) zamawiający „sektorowi” 
5. zasady zwalniania zamawiających „sektorowych” z obowiązku udzielania zamówień pu-

blicznych 
6. zasady udzielania zamówień publicznych: 
a) zasada równego traktowania 
b) zasada uczciwej konkurencji 
c) zasada jawności 
7. przedmiot zamówień publicznych: 
a) dostawy 
b) usługi 
c) roboty budowlane 
8. zamówienia publiczne, a koncesje na roboty budowlane i usługi 
9. progi kwotowe – zamówienia o wartości poniżej progów 
10. przygotowanie postępowania przetargowego 
11. specyfikacja techniczna 
12. podstawowe procedury udzielania zamówień publicznych: 
a) procedura nieograniczona 
b) procedura ograniczona 
c) procedura negocjacyjna 
d) procedura dialogu konkurencyjnego 
13. Etapy udzielania zamówień publicznych: 
a) ogłoszenia 
b) kwalifikacja wykonawców 
c) wybór oferty 
14. umowy ramowe 
15. umowy w przedmiocie zamówień publicznych 
16. środki ochrony prawnej: 
a) podmioty upoważnione do wnoszenia środków odwoławczych 
b) zasady postępowania odwoławczego 
c) podmioty rozpoznające wnoszone środki odwoławcze 
 
Wykaz obowiązujących aktów prawnych: 
- dyrektywa 2004/18 koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy, 
usługi i roboty budowlane, 
- dyrektywa 2004/17 koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych w sektorach 
gospodarki: wodnym, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
- dyrektywa 89/665 (zm. dyrektywą 2007/66) w sprawie koordynacji przepisów i regulacji ad-
ministracyjnych dotyczących stosowania procedur odwoławczych w udzielaniu zamówień pu-
blicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 
- dyrektywa 92/13 (zm. dyrektywą 2007/66) w sprawie koordynacji przepisów i regulacji admi-
nistracyjnych dotyczących stosowania zasad wspólnotowych w zakresie procedur udzielania 
zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji 
- rozporządzenie Komisji 1564/2005 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogło-
szeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17 i 2004/18 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 
późniejszymi zmianami) 

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych i Sądu 
Najwyższego w zakresie podanym na wykładzie 

19.  

Wykaz literatury podstawo-
wej  
i uzupełniającej, obowiązują-
cej do zaliczenia danego 
przedmiotu 

 
A. Sołtysińska, Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Zakamy-
cze 2006, 
 
 
 

 
* sporządzono w oparciu o broszurę „Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS). Krótki prze-
wodnik”, opracowany na podstawie przewodnika „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suple-
ment do Dyplomu”, sfinansowany w ramach funduszy Programu SOCRATES-Erasmus, Warszawa 2006.  


