
ŚNIADANIE DLA SEKTORA OBRONNEGO  
 

W imieniu kancelarii DZP zapraszamy  na  seminarium na temat offsetu oraz 
wyłączeń stosowania  
 

WYJĄTKI OD STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH W OBRONNOŚCI ORAZ OFFSET  
 

Spotkanie odbędzie się w kancelarii DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, piętro 21)  

 5 lipca (wtorek) w godzinach 9:00 - 12:00 
 

Będziemy omawiać podstawy prawne wyłączenia PZP oraz reguły dotyczące 
offsetu: 
 

 Art. 346 TFUE i możliwość jego stosowania w celu wyłączenia stosowania 
konkurencyjnych zasad PZP 

 Umowy G2G oraz FMS 
 Offset i ustawa offsetowa 

 

 

 Serdecznie zapraszamy!  
 
Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi 
na ograniczoną ilość miejsc przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. Udział w 
spotkaniu jest bezpłatny.  

RSVP: 

do 30 czerwca 

e-mail: konferencje@dzp.pl  

 

mailto:konferencje@dzp.pl


08.30 – 09.00  
 

Rejestracja uczestników i powitanie gości 

09.00 – 09.15  Ograniczenia kontraktowania w obronności 
 Polityka Komisji Europejskiej w odniesieniu do zakupów obronnych  
 Podstawowe zasady zamówień obronnych w Europie  

09.15 – 09.45 
  

Art. 346 TFUE w zamówieniach obronnych 
 Reguły stosowania wyjątku z art. 346 TFUE, polskie akty wykonawcze  
 Przykłady kwestionowania przez KE zastosowania art. 346 TFUE 
 Skutki naruszenia zasad stosowania art. 346 TFUE 

09.45 – 10.00 Przerwa 

10.00 – 10.30  Umowy międzyrządowe 
 Podstawa zawierania umów międzyrządowych  
 Zawieranie umów G2G w obronności z perspektywy prawa europejskiego 

10.30 – 11.15 Offset 
 Offset w Polsce – ustawa offsetowa i jej główne założenia 
 Relacja offsetobiorca – offsetodawca: ryzyka stron 
 Wykonywanie umowy offsetowej. 

11.15 – 11.30  Podsumowanie i dyskusja 

PROGRAM  



Małgorzata Darowska | Of Counsel 

Malgorzata specjalizuje się w projektach dla firm z sektora obronnego, w 
szczególności dotyczące transferu technologii, współpracy przemysłowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów transakcyjnych, B+R i finansowania 
innowacyjnych projektów. Jest przedstawicielem DZP w stowarzyszeniu Global 
Offset and Countertrade Association. 

 
Wojciech Hartung  |  Counsel 

Wojciech  specjalizuje się w zamówieniach publicznych obejmujących  również 
przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP  i koncesji. Zdobytą wiedzę i bogate 
doświadczenie wykorzystuje w praktyce, doradzając w obszarze energetyki,  
obronności, infrastruktury publicznej oraz gospodarki komunalnej. 

Katarzyna Kuźma  |  Partner 

Katarzyna jest szefem zespołu świadczącego usługi w zakresie polskiego i 
europejskiego prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w 
doradztwie na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych prowadzących 
działalność gospodarczą w różnych branżach i sektorach gospodarki, w tym 
sektorze budowlanym i usług inżynieryjnych, ochrony środowiska, 
farmaceutycznym i IT. 

PRELEKCJE POPROWADZĄ:  


