
Projekt nowej ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
– proponowane zmiany

Jak zmienią się 
zamówienia 
publiczne?

Termin: 12 lutego 2019 r. godz. 9:30 - 12:00

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

RSVP: do 8 lutego, E: aleksandra.kuraszkiewicz@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy 
udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 

mailto:aleksandra.Kuraszkiewicz@dzp.pl


Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
– proponowane zmiany 

Program spotkania

AGENDA
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9:30 – 9:45 Rejestracja uczestników 

9:45 – 10:30 Projekt nowej ustawy PZP – omówienie kluczowych proponowanych zmian i ich wpływu 
na uczestników rynku zamówień publicznych 

10:30 – 11:00 Zagadnienia, które powinny zostać uregulowane, a nie zostały uwzględnione                     
w projekcie

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 11:30 Przebieg dalszych prac legislacyjnych

11:30 – 12:00 Dyskusja, postulowane zmiany do projektu



Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
– proponowane zmiany 

Prelegenci

Katarzyna Kuźma 
Partner  

dr Wojciech Hartung 
Counsel

Szef zespołu świadczącego 
usługi w zakresie polskiego 
i europejskiego prawa 
zamówień publicznych. 
Doradza w projektach 
realizowanych  na podstawie 
PZP lub przy zastosowaniu 
struktur partnerskich (PPP, 
koncesje).

E: katarzyna.kuzma@dzp.pl

Doradza przy realizacji 
projektów infrastrukturalnych 
w oparciu o ustawę Prawo 
zamówień publicznych lub 
PPP i koncesji.

E: wojciech.hartung@dzp.pl
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Kim jesteśmy

Informacja o organizatorach 

Domański Zakrzewski Palinka

Tworzymy największą polską kancelarię prawniczą. Od 25 lat nasi eksperci doradzają polskim i zagranicznym klientom z niemal

wszystkich branż gospodarki. Obecnie w naszych biurach w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu pracuje ponad 150 ekspertów różnych

specjalizacji. Mimo liczebności i zróżnicowania wyróżnia nas osobiste zaangażowanie, dostępność oraz pełne zrozumienie potrzeb

klientów. Do problemów podchodzimy holistycznie, wszystkie sprawy rozpatrywane są kompleksowo przez wielozadaniowe zespoły.

Od lat zajmujemy wysoka pozycję w rankingach publikowanych przez Rzeczpospolitą i DGP oraz międzynarodowe wydawnictwa, takie

jak Chambers & Partners.

Jesteśmy członkami gremiów opiniodawczo-doradczych przy ministerstwach i urzędach centralnych, m.in. Ministerstwie Rozwoju,

Urzędzie Zamówień Publicznych. Realizujemy projekt „Zmieniamy zamówienia publiczne” - wraz z Konfederacją Lewiatan prowadzimy

działania na rzecz szerokiej i merytorycznej debaty nad zagadnieniami kluczowymi dla systemu zamówień publicznych. Jesteśmy

współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.
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Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa 
T + 48 22 557 76 00
F + 48 22 557 76 01

Biuro w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
T + 48 61 642 49 00
F + 48 61 642 49 50

Biuro we Wrocławiu
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
T + 48 71 712 47 00
F + 48 71 712 47 50
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