


O nas

JBP Jarzyński Brzeziński Partners to kancelaria specjalizująca się w prawie 

zamówień publicznych.

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej i specjalistycznej pomocy 

prawnej na rzecz biznesu i sektora publicznego. 

Chcemy, aby nasi Klienci sprawnie realizowali swoje projekty, bez obaw o 

kwestie i ryzyka prawne mogące pojawić się w czasie ich realizacji. Chcemy, 

aby nasza praca była wartością dodaną do Twojego biznesu.

Doradzamy Klientom polskim i zagranicznym, międzynarodowym korporacjom 

i małym firmom rodzinnym. Do każdego Klienta i sprawy podchodzimy 

indywidualnie, aby zapewnić skuteczną realizacje celów biznesowych Klienta.



Doświadczenie

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie 

zamówień publicznych zdobyte m.in. w takich projektach jak:

• Budowa bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy do 1.000 MW w 

należącej do Enei Elektrowni Kozienice – wartość ponad 5 mld zł

• Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – wartość powyżej 400 

mln zł brutto

• Dostawa 123 nowych tramwajów do Warszawy (z opcją 90 tramwajów) –

wartość ok. 1,85 mld zł brutto

• Rozbudowa i przebudowa budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich – wartość ok. 20 mln 

zł brutto

• Budowa Parku Zdrojowego na Rakutowej wraz z uzbrojeniem terenu –

wartość ok. 21 mln zł brutto;

• Usługa sprzedaży biletów WKD za pośrednictwem biletomatów znajdujących 

się na linii WKD – wartość ok. 4 mln zł brutto;

• System Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wartość ok. 26 mln zł 

brutto.



Witold Jarzyński
Partner | Radca prawny

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Prezes i 

założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych 

(PSZP), największej w Polsce organizacji zrzeszającej 

praktyków zamówień publicznych. Od 2013 r. redaktor naczelny 

pisma Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce.

Autor licznych publikacji naukowych, w tym Komentarza do 

ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. oraz Komentarza 

do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. 

Właściciel wydawnictwa MUST READ MEDIA, największego 

organizatora konferencji prawniczych w Polsce. 

Świadczy usługi w języku polskim i angielskim.



Mateusz Brzeziński
Partner | LL.M. DBA

Ekspert prawa zamówień publicznych w wieloletnim stażem w 

obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców. Z powodzeniem 

reprezentował wielu Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Autor książki „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – praktyczny 

przewodnik dla wykonawców”. 

Oprócz ukończenia studiów prawniczych, ukończył również: 

European Law – studia LL.M., Utrecht University; America’s

Unwritten Constitution – Yale University; Internet Giants: The 

Law and Economics of Media Platforms – University of Chicago; 

European Business Law: Competing in Europe – Lund University; 

Doctor of Business Administration (DBA) – Wyższa Szkoła 

Menedżerska w Legnicy.

Świadczy usługi w języku polskim i angielskim.



Lidia Piotr-Krajecka

Of counsel | Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w 

Katowicach (kierunek prawo). Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych w 

latach 1996-2007, biegły sądowy i doradca z zakresu zamówień 

publicznych. 

Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim 

Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP). 

Autorka licznych książek prac naukowych, w tym: Zamówienia 

sektorowe według nowej ustawy Pzp, Umowa o udzielenie zamówienia 

publicznego (według nowej ustawy Pzp), Komentarz do nowej ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Wydawnictwo Must Read Media).

Od 1995 r. prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu 

negocjacji, prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych.
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