
Załącznik nr 12 
do uchwały nr 16/2020/2021 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
z dnia 29 października 2020 roku 

 

Współpraca sektora publicznego i prywatnego 
 

KARTA OPISU PRZEDMIOTU  

Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu 
form zajęć. 

1. Nazwa przedmiotu: 

j. polski: Współpraca sektora publicznego i 
prywatnego 

j. angielski: Public-private sectors cooperation 

2. Kod przedmiotu: 

Liczba punktów ECTS: 3 

Forma zaliczenia przedmiotu: Z 

Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2020/21 

3. Kolegium/Filia:  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Filia w Rybniku 

4. Kierunek: 

Finanse i ekonomia biznesu 

5. Katedra kuratora kierunku: 

Bankowości i Rynków Finansowych 

6. Prowadzący:    

Wykład: dr Dorota Benduch 

Ćwiczenia: - 

Laboratorium: - 

Egzaminator: dr Dorota Benduch 

7. Katedra prowadzącego:  

Katedra Prawa i Ubezpieczeń 

8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: 

Forma zajęć Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład ----------------------------- 12 

Ćwiczenia ----------------------------- - 

Lektoraty ----------------------------- - 

laboratoria ----------------------------- - 

seminarium ----------------------------- - 

proseminarium ----------------------------- - 

Inne ----------------------------- - 

Razem godzin: ----------------------------- 12 

egzamin (godz.) ----------------------------- - 
 

9. Czas trwania przedmiotu: 1 semestr  

Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2020/2021 

Semestr rozpoczęcia przedmiotu: 2 semestr 

10. Stopień kształcenia:  

studia II stopnia 

 

11. Status przedmiotu:  

 Obowiązkowy dla kierunku 

 Obowiązkowy dla specjalności 

 Do wyboru 



12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) 

Obowiązkowe:  

Zalecane: Europejskie prawo biznesu 

13. Cele przedmiotu: 

− przybliżenie zagadnień dotyczących instrumentów współpracy sektora publicznego i prywatnego, tj. 
partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych oraz umów koncesji na roboty budowlane 
lub usługi oraz przekazanie wiedzy w zakresie praktycznego wdrażania tych instytucji w oparciu o 
studium przypadku; 

− rozwijanie umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawnych niezbędnych do realizacji 
współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz nabycie umiejętności koordynowania działań 
realizowanych w tej formule; 

− wykształcenie kompetencji w zakresie podnoszenia świadomości prawnej oraz konieczności 
upowszechniania instytucji współpracy sektora publicznego i prywatnego dla wykonywania zadań 
publicznych. 

14. Metody nauczania i studiowania: 

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym: 

Lp. Metody nauczania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Prezentacja multimedialna dla 
przedstawienia zagadnień 
teoretycznych, wzbogacona o 
analizę praktyki i orzecznictwa 

---------- 8 

2. Wykład aktywny Dyskusja w zakresie analizy 
studiów przypadku 

---------- 3 

3.  Kolokwium zaliczeniowa Test zaliczeniowy zostanie 
przeprowadzony na ostatnim 
wykładzie 

---------- 1 

Razem: AS: ----- AN: 12 
 

 

B. W ramach samodzielnej pracy studenta: 

Lp. Metody studiowania Opis 

Liczba godzin 

Studia  
stacj. 

Studia 
niestacj. 

1. Analiza notatek z wykładów Przygotowanie do dyskusji 
problemowych na wykładzie oraz 
zaliczenia końcowego 

---------- 23 

2. Rozwiązywanie studiów 
przypadków 

Pogłębianie wiedzy samodzielnie 
poprzez analizę i ocenę faktów 
prawnych w celu przygotowania 
się do dyskusji na wykładzie 

---------- 10 

3. Samodzielna praca studenta Studia literatury oraz wybranych 
aktów prawnych i orzecznictwa 
do zaliczenia przedmiotu 

---------- 30 

Razem: BS: 0 BN: 63 
 

Razem AS+BS = 0 Razem AN+BN = 75 



Egzamin (E) = 0 

Łącznie AS+BS+E = 0 

Egzamin (E) = 0 

Łącznie AN+BN+E = 75 

15. Słowa klucze: 

partnerstwo publiczno-prywatne, zamówienia publiczne, umowa o PPP, spółka PPP, umowa koncesji na 
roboty budowlane i usługi 

16. Treść przedmiotu: 

− współpraca sektora publicznego i prywatnego – pojęcia podstawowe; 

− formy współpracy administracji publicznej z otoczeniem; 

− partnerstwo publiczno-prywatne 

a. uczestnicy partnerstwa publiczno-prywatnego; 

b. obszary wykorzystania partnerstwa publiczno- prywatnego; 

c. warianty współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

d. wybór partnera prywatnego; 

e. formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prywatnego; 

f. umowa o partnerstwo publiczno-prywatne; 

− zamówienia publiczne 

a. strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający, wykonawca); 

b. przedmiot zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, dostawa, usługi, roboty 
budowlane); 

c. tryby udzielania zamówień publicznych (przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna) 

d. umowa w sprawie zamówień publicznych; 

e. zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych; 

− umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi 

a. postępowanie w sprawie zawarcia umowy koncesji (strony, opis przedmiotu koncesji, 
zasady postępowania); 

b. koncesje in-house; 

c. umowa koncesji; 

d. środki ochrony prawnej. 

17. Efekty uczenia się dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby 
weryfikacji osiągnięcia 

Symbole 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Efekty uczenia się dla przedmiotu 
Metody weryfikacji 
osiągnięcia efektów 

uczenia się 
Dokumentacja 

Wiedza 

FiEB2p_W05 Zna ogólne i wybrane szczegółowe 
zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
współpracy sektora publicznego z 
sektorem prywatnym 

Zaliczenie pisemny Wykaz pytań 
testowych z 
odpowiedziami 
oraz prace 
pisemne 
studentów; 
protokół 
egzaminacyjny 

Umiejętności 



FiEB2p_U03 Posiada umiejętności samodzielnego 
inicjowania przedsięwzięć 
inwestycyjnych oraz działalności 
gospodarczej w sektorze publicznym 

Udział studenta w 
dyskusji problemowej 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

FiEB2p_U08 Ma świadomość zmian zachodzących w 
otoczeniu sektora publicznego oraz 
prywatnego i związanej z tym 
konieczności ciągłego uaktualniania 
wiedzy i umiejętności 

Udział studenta w 
dyskusji problemowej 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

Kompetencje społeczne 

FiEB2p_K02 Podejmuje próby rozwiązywania 
dostrzeganych problemów w zakresie 
realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, odwołując się do 
dobrych praktyk w tym względzie 

Udział studenta w 
dyskusji problemowej 

Kwestionariusz 
pytań 
problemowych 
wraz z wybranymi 
odpowiedziami 
studentów 

 

 

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu: 

Lp. Forma i warunki 
zaliczenia przedmiotu 

Opis Udział w ocenie z 
przedmiotu (w %)* 

1. Pisemne kolokwium 
zaliczeniowe 

Test wielokrotnego wyboru lub 
pytania otwarte 

100% 

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu 
wynosi minimum 30% 

19. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 

− R. Blicharz: Publiczne prawo gospodarcze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 (Rozdział IV-VII) 

− Ustawa Prawo zamówień publicznych (aktualny stan prawny) 

− Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (aktualny stan prawny) 

− Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (aktualny stan prawny) 

Literatura zalecana: 

− M. Kania: Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz do ustawy po nowelizacji z 5 lipca 2018 r., 
DIFIN S.A., Warszawa 2018 

− M. Kania: Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne. Koncesje na roboty budowlane 
lub usługi w prawie polskim, DIFIN S.A., Warszawa 2014 

 

20. Język wykładowy:  

Polski 

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: 

 


