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Numer katalogowy: LOP311

Koordynator przedmiotu5): DR ALEKSANDRA GÓRECKA

Nazwa przedmiotu1): PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCE

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN LOGISTIC

Kierunek studiów4): LOGISTYKA

Prowadzący zajęcia6): DR ALEKSANDRA GÓRECKA

Jednostka realizująca7):
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH, KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW, ZAKŁAD ORGANIZACJI I INŻYNIERII
LOGISTYKIWydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

sw  stacjonarne / niestacjonarne

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

3 polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- Zapoznanie studentów z tematyką partnerstwa publiczno- prywatnego, podstawami i uwarunkowaniami prawnymi jego zastosowania

- Przekazanie studentom wiadomości na temat form partnerstwa publiczno- prywatnego oraz mozliwości jego zastodowania w logistyce 

- Wpojenie studentom współpracy w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego jako dobrej i wykorzystywanej w Europie praktyki w logistyce

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 10

a2) ćwiczenia audytoryjne 8

a3) ćwiczenia laboratoryjne 0

a4) seminaria 0

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Natężenie współpracy między sektorami prywatnymi i publicznymi w zakresie rozwoju i funkcjonowania infrastruktury środowiska i transportu determinuje
w europejskich Państwach Członkowskich wysiłki na rzecz poprawy jakości i efektywności usług publicznych, niewystarczających zasobów finansowych
sektora publicznego na pokrycie potrzeb inwestycyjnych, wraz z ograniczeniami w zakresie wydatkowania oraz zamiaru osiągnięcia efektywności sektora
prywatnego. Tematyka wykładów obejmowa będzie nastepujące problemy: 1) Pojecie partnerstwa publiczno – prywatnego (defenicje, cele, podstawy
współpracy) ; 2) Rodzaje i przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego w logistyce (umowy między stronami); 3) Korzyści płynące ze stosowania
partnerstwa publiczno – prywatnego w logistyce; 4) Partnerstwo publiczno – prywatne jako forma realizacji zadań publicznych; 5) Partnerstwo publiczno –
prywatne – regulacja w prawie polskim; 4) Zadania dla sektora prywatnego w systemach partnerstwa prywatno-publicznego.

B.     ćwiczenia

Partnerska współpraca sektora publicznego, szczebla centralnego czy lokalnego z firmami prywatnymi jest znana i sprawdziła się nie tylko w Europie ale i
na świecie. W Polsce jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, które ma przynieść korzyści dla obu stron. Podczas ćwiczeń słuachacze poznają współpracę
w ramach PPP jako narządzie umożliwiające realizację wielu potrzebnych inwestycji, dużych i małych. Studenci przedstawiać będą przykłady partnerstwa
publiczno-prywatnego w zakresie logistyki w Polsce oraz w krajach UE (np. budowa centrum logistycznego według formuły partnerstwa publiczno-
prywatnego, budowa dróg, powstanie portów lotniczych itp.); Dyskutowane też będą zasady konstruowania umów, podziału ryzyka, mechanizmów
kontrolnych PPP w logistyce.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - student definiuje pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
05 - student wyraża swoją ocenę dalszych możliwości implementacji partnerstwa 
publiczno-prywatnego w logistyce

02 - student wskazuje wady i zalety partnerstwa publiczno-
prywatnego w odniesieniu do logistyki

06 -

03 - student analizuje przypadki współpracy partnerstwa publiczno-
prywatnego w poszczególnych regionach Polski i Europy

07 -

04 - student jest otwarty na wprowadzanie partnerstwa publiczno-
prywatnego w lokalnej gpospodarce

08 -

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat

pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć (aktywność)

inne… inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

(aktywność)

egzamin pisemny test

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… inne..

Miejsce realizacji zajęć22): blended learning

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat

pracy własnej studenta

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. Brzozowska K. 2006. Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwosci, bariery. CeDeWu. Warszawa.

2. Yescombe E.Y. 2008. Partnerstwo publiczno – prywatne. Oficyna. Kraków.

egzamin ustny inne..

inne… inne..

b) uzupełniająca

3.  Korbus B.P., Strawiński M. 2006. Partnerstwo publiczno - prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. LexisNexis. Warszawa.

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym
5. Borek M. Ernst & Young „Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego . Forum partnerów publiczno-prywatnych. Partnerstwo Publiczno – Prywatne, a absorpcja funduszy europejskich. Poznań,
19 listopada 2003
6. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska. Dyrektoriat Generalny. Polityka Regionalna. 2003. 

7.

8.
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