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OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się  

w dniu 10 grudnia 2022 roku (sobota) 
w Centrum Konferencyjnym Golden Floor EuroCentrum 

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
 

TEMAT SPOTKANIA:  

WALORYZACJA UMÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W PRAKTYCE  
- analiza obowiązującego stanu prawnego, rekomendacje PGRP, opinia UPZ,  

analiza i rozpatrywanie wniosków waloryzacyjnych z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy, 
praktyczne doświadczenia w zakresie prowadzenia mediacji w tym przed PGRP 

 
PRELEGENCI:  
Ewa Wiktorowska - Inżynier budownictwa, członek Rady Zamówień Publicznych, członek 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, członek Rady Krajowej Izby 
Gospodarczej, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, były trener z listy Prezesa 
UZP i arbiter w latach 2004–2007, doradca z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe 
i roboty budowlane, autorka wielu publikacji nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych 
i procesu inwestycyjnego. 
Katarzyna Woźniak – mgr prawa z blisko 20-letnim doświadczenie w pracy z obszarze zamówień 
publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Obecnie Dyrektor Biura Zamówień 
Publicznych Urzędu Miasta Poznania oraz  biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych przy 
Sądzie Okręgowym w Poznaniu, wykładowca akademicki. 
mec. Magdalena Falkowska - Adwokat z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej 
w obszarze zamówień publicznych i funduszy europejskich. W tym czasie doradzała zamawiającym 
i wykonawcom. Wykładowca akademicki (Uniwersytet Warszawski, SGGW, Uczelnia Łazarskiego) 
i trener. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową 
Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi i administracyjnymi. Jako kontroler sprawdziła wiele 
postępowań na zlecenie instytucji zarządzających i pośredniczących, reprezentowała też beneficjentów 
w sporach dotyczących nałożonych korekt. Autorka wielu publikacji i raportów, w tym „Raportu 
o ocenie funkcjonowania systemu zamówień publicznych” opracowanego na zlecenie UZP. 
Przewodnicząca honorowa Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w 
Warszawie. 
 
Godziny spotkania: 9:00-15:00, w tym przerwy kawowe oraz obiad (o godz. 15:00) serwowany w formie 
bufetu. 
 
Opłata dla członków Stowarzyszenia  
i kandydatów, którzy złożyli deklaracje członkowskie    250,00 zł brutto/os. 
 
Opłata dla pozostałych osób       300,00 zł brutto/os.  
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1. Warunkiem udziału w spotkaniu jest jego wcześniejsze opłacenie i przesłanie dowodu zapłaty 
wraz ze zgłoszeniem. 

2. Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela wszelkich szczegółowych informacji Agnieszka Szulakowska, tel. 
kom. 509 279 144, e-mail biuro@oskzp.pl.   

3. Wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz dowody wpłaty prosimy kierować na adres poczty 
elektronicznej biuro@oskzp.pl w terminie do 05.12.2022 r.  

4. Faktury za udział w spotkaniu zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
5. Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych 

danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. W sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych możliwy jest kontakt z biuro@oskzp.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest 
na stronie internetowej: http://www.oskzp.pl/index.php/stowarzyszenie/polityka-prywatnosci  

 
Zarząd OSKZP 

Piotr Pieprzyca Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz Agnieszka Szulakowska 

 

Iwona Ziarniak 

 

Grzegorz Mazurek 

 

Jerzy Wysocki  
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