
 

REGULACJA UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE ORAZ 
USŁUGI W PRAWIE POLSKIM

 
INFORMACJE O SZKOLENIU 
Zachęcamy Państwa do udziału w Webinarium w ramach którego przedstawione zostaną kluczowe 
kwestie dotyczące zasady i trybu zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak 
również zagadnienia związane z środkami ochrony prawnej. Na szkoleniu ekspert wyjaśni i omówi 
podstawowe zasady regulacji umowy koncesyjnej, zasady dotyczące trybu zawierania umowy 
koncesji, szczególnych uwarunkowań umowy a także środków służących kwestionowaniu czynności 
podejmowanych w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
Uczestnicy biorący udział w spotkaniu zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:  
a. istoty instytucji jaką są umowy koncesyjne, oraz otrzymają informacje na temat korzyści płynących 

z jej stosowania; 
b. podstawowych zasad regulacji umowy koncesji; 
c. znajomość cech identyfikujących umowę koncesji, a odróżniających ją od innych; 
d. instytucji szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, w tym korzyści dla zamawiającego, 

które płyną z wyboru tej formy realizacji zadania i uwarunkowań determinujących jej wybór; 
e. znajomość szczególnych uwarunkowań prawnych dotyczących umowy koncesji; 
f. środków służących kwestionowaniu czynności podejmowanych w postępowaniu o zawarcie 

umowy koncesji; 
g. znajomość zasad dotyczących zawierania umowy koncesji; 
h. znajomość uwarunkowań określających postępowanie o zawarcie umowy koncesyjnej. 

PROGRAM: 
1. Uwagi wprowadzające:  

a. Istota umowy koncesji i cechy odróżniające ją od innych form „zamówień publicznych”. 
b. Cel zawierania umowy koncesji.  
c. Korzyści dla zamawiającego wynikające z przyjęcia tej formy realizacji zadania. 
d. Kluczowe problemy i ryzyka związane z wyborem tej formy realizacji zadania:  

• Znaczenie zasady, że Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją 
obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem 
lub podaż  

• Znaczenie i waga właściwego określenia wynagrodzenia koncesjonariusza.  
2. Podstawowe zasady zawierania umowy koncesji: 

a. Zasada uczciwej konkurencji. 
b. Zasada równego traktowania wykonawców.  
c. Zasada bezstronności i niezależności osób wykonujących czynności w postępowaniu o 

zawarcie umowy koncesji. 
d. Zasada stosowania przepisów kodeksu cywilnego. 
e. Zasada odwoływania się do przepisów Prawa zamówień publicznych. 
f. Zasada dopuszczalności wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zawarcie umowy 

koncesji. 
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3. Umowa koncesji – istota instytucji: 
a. Definicja instytucji. 
b. Cechy charakterystyczne umowy koncesji. 
c. Wartość progowa. 
d. Zasady określania szacunkowej wartości umowy koncesji. 

4. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji: 
a. Podstawowe zasady dotyczące ogłoszeń: 

• Forma ogłoszeń; 

• Miejsce ich zamieszczania; 

• Treść ogłoszenia; 
b. Przebieg postępowania: 

• Termin składania ofert; 

• Kryteria kwalifikacji; 

• Przesłanki wykluczenia z postępowania; 

• Kryteria oceny ofert; 

• Wybór najkorzystniejszej oferty. 
5. Umowa koncesji: 

a. Przedmiot umowy. 
b. Czas obowiązywania umowy. 
c. Uwarunkowania dotyczące zmiany umowy. 
d. Uwarunkowania dotyczące rozwiązania umowy. 
e. Uwarunkowania dotyczące unieważnienia umowy. 

6. Środki ochrony prawnej: 
a. Odwołanie. 
b. Skarga do sądu. 

7. Konsultacje, dyskusja. 
 

ADRESACI:  
Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, osoby zainteresowane lub zajmujące się w praktyce 
zawodowej problematyką realizowania przedsięwzięć przez podmioty obowiązane do stosowania 
przepisów szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych, prawnicy obsługujący JST i jednostki 
organizacyjne. 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Regulacja umowy koncesji na roboty budowlane oraz usługi w prawie polskim 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
28 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl; szkolenia@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl 
do 23 listopada 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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