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Miejsce i termin: Katowice, 22 czerwca 2022 r., godz. 09:30-12:00

Rejestracja: do 21 czerwca 2022 r. 

Link do rejestracji TUTAJ
Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhxAxAI_SkqmYDlDryfFWLYzpiKpCtlHrxXijWAQO1FUODkwU1E2R0lUTVQ0TldMTjVVSk5EQThMMy4u
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Zapraszamy Państwa do udziału

w seminarium, w ramach którego 

eksperci specjalizujący się 

w zamówieniach in-house 

przeanalizują wyzwania prawne

i faktyczne jakie stoją obecnie 

w tym zakresie przed jednostkami 

samorządu terytorialnego

(z uwzględnieniem specyfiki 

wybranych sektorów). 

Posłuży temu analiza najnowszego 

orzecznictwa TSUE i sądów 

polskich dotyczącego tej tematyki.

Optymalny sposób realizacji zadań publicznych przez jednostki 

samorządu terytorialnego jest tematem szeroko dyskutowanym

i kontrowersyjnym. Często bowiem krótko- i długoterminowe potrzeby 

jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek przez nie 

kontrolowanych wydają się stać w sprzeczności z interesami podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą na wolnym rynku i rozwojem 

konkurencji na tym ostatnim.

Toczy się również spór na temat efektywności poszczególnych modeli 

realizacji zadań publicznych i ich zgodności z prawem w określonych 

stanach faktycznych. Od wyborów dokonywanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego i sposobu wdrażania poszczególnych 

zamierzeń zależy natomiast jakość życia mieszkańców i rozwój

lokalnych rynków.



Prawdy i mity o zamówieniach ,,in-house’’

Analiza najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów polskich

3

Miejsce:

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11B, Aula nr 2

Termin:

22 czerwca 2022 r.

godz. 9:30 – 12:00

Plan seminarium

9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:10 Otwarcie seminarium i wprowadzenie

Katarzyna Kuźma, Partner DZP

dr hab.Michał Kania, prof. US

10:10 – 10:40 Zamówienia ,,In-house’’ w praktyce samorządowej. Stan obecny i wyzwania

przyszłości.

dr hab.Michał Kania, prof. US

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:40 Zamówienia in-house w najnowszym orzecznictwie TSUE i sądów polskich,

ze szczególnym uwzględnieniem wyroku w sprawie KIO 581/22

dr Wojciech Hartung, Counsel DZP

11:40 – 12:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium
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Katarzyna Kuźma

Partner DZP

dr Wojciech Hartung

Counsel DZP

dr hab. Michał Kania

Prof. UŚ

T: +48 660 440 310
E: Katarzyna.Kuzma@dzp.pl

T: +48 660 440 316
E: Wojciech.Hartung@dzp.pl

T: +48 502 393 160
E: Michal.Kania@dzp.pl
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