ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WNIOSKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO I
ORGANIZACYJNEGO DZIAŁALNOŚCI EKSPERCKIEJ I POPULARYZUJĄCEJ
NAUKĘ
Wykonując pracę dydaktyczną byłem promotorem pomocniczym doktoratu dr A.
Czerniaka Instytucje prawne służące agregowaniu zamówień w polskim systemie
prawa zamówień publicznych, (Uczelnia Łazarskiego), a także promotorem 27 prac
dyplomowych (Uczelnia Łazarskiego). Za jedną ze swoich publikacji otrzymałem,
wraz z współautorami, wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
(za podręcznik Zarządzanie Projektem Europejskim wydanie II red. M Trocki, B.
Grucza, PWE, Warszawa 2015).
Moja działalność naukowa przejawia się także w stałym uczestnictwie w dyskursie
naukowym dotyczącym problematyki zamówień publicznych, prawa UE, pomocy
publicznej i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Począwszy od uzyskania
stopnia doktora występowałem w charakterze prelegenta na ponad 20 konferencjach
naukowych:
Wykaz wystąpień na konferencjach naukowych
1. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Udzielanie i wykonywanie zamówień
publicznych. Trudności i wątpliwości praktyki. Wydawnictwo C.H. Beck oraz
Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Warszawa 11 marca 2019, referat: Obowiązek
zawarcia umowy finalnej po postępowaniu o udzielenie zamówienia,
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Warszawa 16 listopada 2018 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet
Zielonogórski, referat: Postulaty legislacyjne dotyczące ukształtowania systemu
środków ochrony prawnej i KIO,
3. XI Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych pt. „Potrzeby i kierunki
zmian w Prawie zamówień publicznych”. Urząd Zamówień Publicznych, Katedra
Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 18-19 czerwca 2018, referat: Jak
wesprzeć MŚP w postępowaniach poniżej progów europejskich,

4. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Udzielanie i wykonywanie zamówień
publicznych. Trudności i wątpliwości praktyki, Wydawnictwo C.H. Beck oraz
Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie., Warszawa 5 marca 2018, referat: Zmiany w
umowach w bieżącej praktyce zamówień publicznych,
5. Wolność w prawie administracyjnym – Warszawskie konfrontacje administracyjne,
20 października 2017 Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Akademia L.
Koźmińskiego, referat: Kontrola kwalifikowalności wydatków ze środków UE,
6. XII Konferencja Zamówień Publicznych - Nowe rozwiązania Prawa zamówień
publicznych w praktyce, Wolters Kluwer 16 marca 2017 r. referat: Odwrócona
procedura oceny ofert w przetargu nieograniczonym,
7. X Konferencja Zamówienia Publiczne. Prawo zamówień publicznych pierwsze
doświadczenia, wydawnictwo Wolters Kluwer, Kazimierz Dolny 15-16 listopada
2016, referat: Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji,
8. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Udzielanie oraz wykonywanie zamówień
publicznych, wydawnictwo C.H. Beck oraz Katedra Prawa Administracyjnego i
Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Warszawa 14
marca 2016, referat - O potrzebie usprawnienia środków ochrony prawnej.
9. IX Konferencja Zamówienia Publiczne - 17 listopada 2015 r., Warszawa Wydawnictwo
Wolters Kluwer, referat: Subiektywny ranking najgorszych rozwiązań prawnych w PZP
w świetle praktyki roku 2015,
10. Nowe prawo zamówień publicznych - kierunki modernizacji, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie 21-23 września 2015 referat: O skutecznej weryfikacji
potencjału deklarowanego przez osobę wspierającą wykonawcę ubiegającego się
o zamówienie publiczne,
11. Zamówienia Publiczne na roboty budowlane 12 maja 2015 r., Warszawa Wolters
Kluwer, referat: Warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o roboty
budowlane – poleganie na zasobach innego podmiotu, wykonawcy składający
ofertę wspólnie,
12. Wpływ prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne Uczelnia
Łazarskiego, Zrzeszenie Prawników Polskich, Warszawa 23 kwietnia 2015 r.,
referat: Nowa dyrektywa klasyczna, a zakres koniecznych zmian w krajowym
prawie zamówień publicznych,

13. Forum Zamówień Publicznych Na Roboty Budowlane, Toruń 16-18 marca 2015,

Wydawnictwo Presscom i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, referat:
Pozacenowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane,
14. Dopuszczenie

podwykonawcy budowlanego,
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Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych - wydawnictwo C.H. Beck
oraz Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Warszawa 2 marca 2015, referat: Trudności i
wątpliwości praktyki wykluczenia – weryfikacja rażąco niskiej ceny – kryteria
oceny ofert
15. VII konferencja Zamówień Publicznych: Nowe Zasady Oceny Ofert Wydawnictwo
Wolters Kluwer, Warszawa 25 lutego 2015, referat: Ocena próbek, jako kryterium,
16. Członek Rady programowej Międzynarodowej Konferencji Prawo zamówień
publicznych Stan obecny i kierunki zmian, Warszawa 20-21.11.2014. Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydawnictwo Presscom,
17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawo Zamówień Publicznych: Stan
obecny i kierunki zmian Warszawa 20-21.11.2014, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, wydawnictwo Presscom, referat Umowy o zamówienie
publiczne. Stan obecny, stan przyszły
18. Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych - trudności i wątpliwości
praktyki wydawnictwo C.H Beck oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Warszawa 17 marca 2014 r. referat: Praktyczne znaczenie nowej regulacji
podwykonawstwa,
19. Ustawa Prawo zamówień publicznych w praktyce Samorządów Terytorialnych,
Sejm RP, Warszawa 25 czerwca 2013 r., referat: Opis przedmiotu zamówienia w
postępowaniu o zamówienie publiczne,
20. Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności - Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa 2013 referat: Bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo dostaw.

Wykaz innych prac analitycznych
Uczestniczyłem w pracach analityczno - badawczych prowadzonych przez organy
władzy, organizacje międzynarodowe oraz jednostki sektora NGO, będąc m. in.
uczestnikiem prac podkomisji sejmowych powoływanych do rozpatrzenia projektów
ustaw nowelizujących ustawę Prawo zamówień publicznych w latach 2013- 2014.
Poza tym byłem autorem lub współautorem analiz, z których najważniejsze to:
1. Analiza postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem
oceny efektywności działania aktów prawnych będących w kompetencji Prezesa
UZP pod kątem obniżania ryzyka wystąpienia korupcji – Urząd Zamówień
Publicznych 2018,
Analiza zawiera szczegółową ocenę około 50 zróżnicowanych postępowań o
udzielenie
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o

charakterze prewencyjnym (antykorupcyjnym) oraz wnioski de lege lata i de lege
ferenda sformułowane w oparciu o przeprowadzone badania
2. Opracowanie „Dopuszczalność i sposób wsparcia MSP w przepisach o
zamówieniach publicznych – Ministerstwo Rozwoju 2017,
Opracowanie przedstawia rozwiązania prawne dotyczące wsparcia sektora małych i
średnich przedsiębiorstw w przepisach prawnych innych krajów (europejskich i
pozaeuropejskich) w celu zwiększenia ich udziału w rynku zamówień publicznych
wraz z oceną dopuszczalności takich rozwiązań ze względu na przepisy o pomocy
publicznej
3. Analiza wpływu orzeczenia TSUE na projekt ustawy o dokumentach publicznych
W trakcie procesu legislacyjnego projektu ustawy o dokumentach publicznych
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C -187/16
wskazując, że udzielając zamówień na analogiczne jak objęte tym projektem usługi
w zakresie wytwarzania paszportów, dokumentów pobytowych, dowodów osobistych,
dokumentów prawa jazdy dowodów rejestracyjnych przez państwo austriackie
bezpośrednio Österreichische Staatsdruckerei GmbH (rządowej drukarni) bez
przeprowadzenia

przetargu

w

rozumieniu

dyrektyw

dotyczących

udzielania

zamówień publicznych Republika Austrii naruszyła przepisy prawa UE. Celem
analizy było ustalenie, czy w kontekście tego orzeczenia TSUE, rozwiązania przyjęte
w projekcie ustawy o dokumentach publicznych polegające na wskazaniu spółki
Skarbu Państwa, jako wytwórcy dokumentów oraz przepis wyłączający takie usługi z
zakresu przepisów o zamówieniach publicznych mogą być uznawane za zgodne z
prawem unijnym. Analiza jest także przedstawieniem skutków niezgodności prawa
krajowego z prawem UE, praw obywateli w sytuacji naruszenia prawa UE przez
ustawodawcę krajowego oraz zakresu sankcji za naruszenie dyrektyw UE.

4. Opinie dotyczące prawa gospodarczego dla Biura Analiz Sejmowych

2014 –

2017.
Analizy dotyczyły zagadnień dostępu do informacji publicznej w tym umów
zawieranych przez sektor publiczny w różnych krajach UE, a także zagadnień umów
offsetowych przy zakupach uzbrojenia w Polsce i krajach NATO. Są to w
szczególności:
 analiza obowiązku dokonywania zakupów kompensacyjnych (offsetu) przy
transakcjach dużej wartości

- infrastrukturalnych (cywilnych) zlecanych przez

administrację rządową wybranych państw w przypadku wyboru dostawców
zagranicznych.
 analiza prawna dotycząca istnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
państwowych (rządowych) agencji ds. zarządzania offsetem, zasad ich działania i
dopuszczalności offsetu w przepisach prawa krajów członkowskich.
 zasada jawności życia publicznego w krajach UE w tym jawność umów
zawieranych przez sektor publiczny, sposób dostępu do informacji i umocowanie
prawne rozwiązań zapewniających jawność wydatków publicznych
5. Konsultant projektu Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych Fundacja im. Stefana Batorego, 2015 – 17
Badanie rynku zamówień publicznych w Polsce i na Węgrzech pod kątem ryzyka
korupcji w poszczególnych czynnościach z uwzględnieniem wartości i przedmiotu
zamówienia, kolegialności czynności, skomplikowania przepisów i innych zmiennych,
oraz stworzenie narzędzia informatycznego pozwalającego na ocenę tego ryzyka i
rekomendację kierunków zmian prawa w celu ograniczenia ryzyka korupcji

6. Public Procurement Assessment - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – 2010
– 2012
Ocena systemów zamówień publicznych w krajach UE (tzw. nowe kraje
członkowskie) krajach ubiegających się o akcesję ((państwa bałkańskie) oraz krajach
dawnego ZSRR. Ocenie podlegały w szczególności systemy środków ochrony
prawnej w poszczególnych państwach (ich dostępność dla wykonawców i
efektywność). Badania porównawcze systemów prawnych zakończone były raportem
dla EBRD stanowiącego podstawę do finansowania programów pomocowych
mających na celu wsparcie w tworzeniu i rozwoju instytucji publicznych oraz aktów
prawnych dotyczących działania sektora publicznego.
7. Kwalifikowalność wydatków i dopuszczalność pomocy publicznej w wydatkowaniu
środków z budżetu UE w perspektywie finansowej 2007 – 2013 – Ministerstwo
Infrastruktury, 2012
Przedmiotem analiz była ocena kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych, dla
których Ministerstwo Infrastruktury było Instytucją Pośredniczącą w rozumieniu
przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Analizy dotyczyły zgodności
realizacji projektów z przepisami prawa UE, oraz prawa krajowego w szczególności
pod kątem uznania wydatków za kwalifikowalne i możliwe do sfinansowania z
budżetu UE. Ich zasadniczym aspektem była analiza orzecznictwa TSUE, a w
zakresie pomocy publicznej także decyzji KE, jako organu ochrony konkurencji.
Analizy te stały się podstawą decyzji organu (ministerstwa) o dokonywaniu
wydatków, a także były wykorzystane podczas przygotowywania sprawozdań z
realizacji
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Europejskiej i założeń do przygotowania analogicznego programu w perspektywie
finansowej 2013 – 2020.
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