
 

 

Kontrola prawidłowości udzielenia zamówień w nowym Prawie zamówień 
publicznych 

Problemy praktyczne kontroli postępowań współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych 

przez beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego 

r.pr. Paweł Wójcik 

Wykładowca: 

r.pr. Paweł Wójcik – jeden z autorów Komentarza do nowego prawa zamówień 

publicznych (WoltersKluwer 2021), prawnik od blisko 18 lat zajmujący się prawem 

zamówień publicznych, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego – Paweł Wójcik, 

specjalizującej się w obsłudze uczestników rynku zamówień publicznych. Był 

ekspertem z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w 

ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. 

Program: 

1 dzień 

1. Podstawowe Dokumenty – Zasady kwalifikowalności i Wytyczne formułujące 

obowiązki zamawiającego. Jaka jest hierarchia dokumentów?  

2. Technika i zakres prowadzenia kontroli.  

a. Kontrola dokumentacji papierowej 

b. Kontrola dokumentów elektronicznych 

c. Archiwizacja protokołu i dokumentacji 

3. Przedmiotowy zakres stosowania ustawy prawo zamówień publicznych 

a. Czym jest zamówienie publiczne – definicja i prawidłowa agregacja zamówień 

b. Co wynika dla kontroli zamówień z nowego podejścia do szacowania wartości 

zamówień na usługi i dostawy? 

c. Wartości od których: 

i. stosujemy przepisy o zamówieniach publicznych 

ii. wybieramy procedurę „krajową” lub „unijną” 

4. Możliwości naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych 

a. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

b. Zasada przejrzystości 

c. Zasada proporcjonalności 

d. Zasada pisemności 

e. Zasada prymatu języka polskiego 

f. Zasada prymatu trybów przetargowych 

g. Zasada jawności – problem tajemnicy przedsiębiorstwa 

h. Zasada efektywności 

i. Jakie konsekwencje niesie ze sobą naruszenie ww. zasad? 

5. Możliwości naruszenia zasady korzystania z trybów niepodstawowych 

a. Zasady interpretacji przesłanek wyboru trybu 

b. Analiza przesłanek wyboru trybu - zamówienie z wolnej ręki oraz negocjacji z i 

bez ogłoszenia oraz dialogu konkurencyjnego 

c. Jak dokumentować zaistnienie przesłanek zastosowania trybu? 

6. Zagadnienia związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Opisu Potrzeb 

i Wymagań 

a. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe 

b. Co jest a co nie jest przedmiotowym środkiem dowodowym. Błędy 

zamawiających. 

c. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia 

d. Prezentacja podstaw wykluczenia i wątpliwości z tym związane 

e. Określenie zakresu w jakim złożone powinno zostać oświadczenie wstępne z 

art. 125 ust. 1 pzp 

f. Specyficzne wymagania trybu podstawowego 

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i możliwe naruszenia przepisów 

a. Forma umowy i termin na jaki może być zawarta 

b. Dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy – zmiany istotne i nieistotne 

c. Postanowienia obowiązkowe i klauzule zakazane – co może być 

nieprawidłowością? 

d. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

e. Kiedy zmiana umowy może oznaczać de facto udzielenie nowego zamówienia? 

8. Specyficzne pozaustawowe obowiązki beneficjenta-zamawiającego wynikające z 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 



9. Problemy płynące z relacji pomiędzy normami prawa krajowego a prawa unijnego 

 

Metoda: 

Formuła wykładowo – warsztatowa. Wykład w oparciu o prezentację multimedialną 

oraz liczne przykłady z praktyki. Elementy warsztatowe oparte na rozwiązywaniu 

kazusów przez uczestników oraz omawianiu propozycji rozstrzygnięć.  Przedstawione 

zostaną propozycje rozwiązań problemów związanych z tematyką szkolenia 

poruszanych przez uczestników.  

Cel szkolenia: 

Przekrojowa analiza kluczowych z punktu widzenia kontroli zamówień publicznych 

problemów związanych z ich udzielaniem. Przestawienie doświadczeń ze stosowania 

przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także możliwości 

posługiwania się interpretacjami i orzecznictwem wydanymi w okresie obowiązywania 

ustawy Pzp z 2004 r.  

 

Zaznajomienie uczestników z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz wykładnią 

przepisów dokonywaną przez organy kontrolne, Urząd Zamówień Publicznych oraz 

Krajową Izbę Odwoławczą.  

 

UWAGA! 

Szkolenie realizowane jest w formule jedno, dwu lub trzydniowej. Jeżeli zależy 

Państwu na realizacji rozbudowanej części warsztatowej proponujemy 

przygotowane na konkretne zamówienie szkolenia dwu lub trzydniowe. 

 

 


