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Wprowadzenie
Do napisania artykułu1 skłoniły mnie nie 
tyle prace nad implementacją rozwiązań 
prawnych do ustawy – Prawo zamówień 
publicznych2, zawartych w nowych dy-
rektywach koordynujących procedury 
udzielania zamówień publicznych, ile ra-
czej działania legislacyjne podejmowane, 

jak zwykle, na ostatnią chwilę3. Prawo za-
mówień publicznych w dotychczasowym 
kształcie przetrwało już ponad dziesięć 
lat. Pierwsza ustawa – Prawo zamówień 
publicznych została uchwalona 29 stycz-
nia 2004 r. i od tego czasu była noweli-
zowana już kilkadziesiąt razy, z różnych 
względów, między innymi w związku 
z koniecznością implementacji dyrek-
tywy obronnej4.

Nowelizacja wciąż bez systemowych rozwiązań

Projektowane zmiany 
Prawa zamówień publicznych

Autor widzi potrzebę właściwego uregulowania niektórych zagadnień 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zwraca uwagę na koniecz-
ność jednoznacznego określenia pozycji prawno-ustrojowej Krajowej 
Izby Odwoławczej, jak też charakteru prawnego norm Prawa zamówień 
publicznych. Wskazuje, że kolejne nowelizacje tej ustawy dokonywane 
są pod presją czasu, bez głębszej refleksji.

1 Artykuł dotyczy toczącego się procesu legislacyjnego nad projektem Ministerstwa Rozwoju, dotyczącym 
zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65) oraz dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE 
(Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243).

3 Termin przewidziany przepisami dyrektyw na wdrożenie ich rozwiązań do krajowych porządków prawnych 
państw członkowskich UE był ustalony na 18.04.2016 r.

4 Dyrektywa nr 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.07.2009 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (Dz.Urz. UE L 216 z 20.08.2009 r., s. 76).
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Przyjęcie w 2014 r. przez Parlament 
Europejski pakietu nowych dyrektyw 
koordynujących procedury udzielania 
zamówień publicznych dało możliwość 
zastanowienia się nad usprawnieniem ist-
niejących regulacji prawnych, zarówno pod 
względem ich dostosowania do nowych 
dyrektyw, jak i wykorzystania dotychcza-
sowych doświadczeń. Od czasu przyjęcia 
nowych dyrektyw w kwietniu 2014 r. mi-
jały kolejne miesiące i wciąż nie było jasnej 
informacji co dalej z Prawem zamówień 
publicznych – czy zostaną podjęte kom-
pleksowe prace nad przebudową systemu 
zamówień, czy też rząd skoncentruje się na 
doklejaniu kolejnych przepisów do i tak już 
nieczytelnej regulacji prawnej. Co pewien 
czas opinia publiczna informowana była 
o trwających pracach nad implementa-
cją pakietu nowych dyrektyw. Dzisiaj już 
wiemy, że będzie to kolejna nowelizacja 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pozbawiona jednak pełnej refleksji nad 
funkcjonowaniem systemu zamówień. 
Dlaczego tak się dzieje? 

Wydaje się, że nie dorobiliśmy się kultu-
ry tworzenia racjonalnego prawa. Przyjęło 
się twierdzenie, że prawo jest tworzone 
racjonalnie, jeżeli ustanowienie jakichś 
norm prawnych odbywa się na gruncie naj-
lepszej w danych okolicznościach wiedzy, 
jest środkiem do osiągnięcia wyznaczonych 
i akceptowanych celów danego społeczeń-
stwa. Zatem główny ciężar tworzenia ra-
cjonalnego wzorca postępowania dla sfery 
publicznej spoczywa na racjonalnym usta-
wodawcy, który musi dokładnie określić 
w projektowanych normach prawnych cele, 
do których dąży. Tylko wtedy podmioty 
sektora publicznego, działające na pod-
stawie prawa i w granicach prawa, będą 

mogły działać racjonalnie. Nie zawsze jed-
nak prawo jest pisane w sposób niepozosta-
wiający wątpliwości. Gdzie więc leży pro-
blem? Problemu upatrywałbym w samym 
człowieku, każdy bowiem powinien kie-
rować się rozsądkiem oraz racjonalnym 
podejściem do życia, tylko wówczas będzie 
mógł oczekiwać tego samego od innych. 
Działanie staje się racjonalne wówczas, 
gdy prowadzi do realizacji stanu rzeczy 
uważanego przez podmiot działający za 
najbardziej cenny. Tym wyznacznikiem jest 
stan wiedzy konkretnej osoby oraz zakres 
norm prawa powszechnie obowiązującego. 
W przypadku zaś podmiotów działających 
w obszarze sektora publicznego konkretna 
norma prawna staje się wzorcem, w odnie-
sieniu do którego będą oceniane konkret-
ne operacje takiego podmiotu. Dużą rolę 
przy tym odgrywa wiedza i doświadczenie 
osób podejmujących określone działania 
w sferze publicznej. Szczególnie brakuje 
umiejętności tworzenia prawa widziane-
go przez pryzmat zasad ogólnych i celów, 
które to prawo ma urzeczywistniać, a po-
nadto umiejętności racjonalnego stoso-
wania prawa przez administrację publicz-
ną. Wydaje się, że w gąszczu tworzonych 
przepisów i rozlicznych regulacji, często 
na potrzeby partykularnych interesów 
wybranych grup społecznych, zapomina 
się o celach określonych norm prawnych. 
Przepisy prawa zawierające normy prawa 
publicznego są obecnie przepisami bardzo 
wrażliwymi na różnego rodzaju zewnętrz-
ne naciski. 

Przykładowo, chińska firma Covec scho-
dzi z placu budowy autostrady – i co się 
dzieje? Wszyscy szukają winnych i najczę-
ściej znajdują winę w złym prawie – Prawie 
zamówień publicznych. Ale czy tak jest 
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rzeczywiście? Nikt nie zada sobie pyta-
nia, czy faktycznie winne są złe przepisy, 
czy może ich zbytnia kazuistyka lub też 
nieczytelność. 

Kolejny przykład, budowa stadionu na-
rodowego i problemy związane z płatno-
ściami inwestora dla podwykonawców. 
Ponownie wszyscy lamentują jakie mamy 
złe prawo, poddają się naciskom opinii pu-
blicznej oraz mediów i to prawo zostaje 
zmieniane. Ale czy naprawdę prawo na-
leży zmieniać zawsze wtedy gdy mamy 
do czynienia z jakimś „gorącym medial-
nie problemem”, pod naciskiem mediów 
oraz występujących w nich tak zwanych 
ekspertów. Czy nie należałoby raczej spoj-
rzeć na dany akt prawny chłodnym okiem 
i zastanowić się, czy problem nie leży po 
stronie właściwego stosowania prawa. Taka 
refleksja na pewno może przynieść więcej 
dobrego, niż jakakolwiek nieprzemyślana 
zmiana przepisów. Myślę, że prawo jest 
dobre i racjonalne tylko wtedy, gdy jest 
zrozumiałe. Ale jak prawo może być zrozu-
miałe, jeżeli ciągle ulega zmianom, szcze-
gólnie częstym w obszarze działania pod-
miotów sektora publicznego5. Wyobraźmy 
sobie urzędnika, który musi podjąć decyzję 
na podstawie niezrozumiałej albo budzą-
cej wątpliwości normy prawnej; czy taki 
urzędnik podejmie decyzję? Na pewno 
decyzji nie podejmie, a jeśli tak, to po wy-
korzystaniu wszystkich przysługujących 
przepisami Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego terminów potrzebnych 
na zdobycie wiedzy, jak daną normę ma 

zastosować w praktyce. Jeżeli nie wiem, 
co mam zrobić, najczęściej powstrzymam 
się od działania ze względu na potencjalną 
odpowiedzialność. Jak widać, istnieje ścisła 
zależność pomiędzy ustawodawcą piszą-
cym racjonalne prawo oraz podmiotem 
racjonalnie to prawo stosującym. Jeżeli 
zabraknie któregokolwiek ogniwa, efek-
ty na pewno nie będą satysfakcjonujące. 

Obecnym decydentom zabrakło chłod-
nego spojrzenia na funkcjonującą ustawę 
– Prawo zamówień publicznych (w skró-
cie: „pzp”), na propozycje nowych roz-
wiązań, które znalazły się w pakiecie no-
wych dyrektyw koordynujących procedury 
udzielania zamówień, na dotychczasowe 
ponaddwudziestoletnie doświadczenia 
z funkcjonowania systemu zamówień pu-
blicznych w Polsce. Zabrakło wyciągnięcia 
właściwych wniosków, tak aby racjonalne 
tworzenie prawa było procesem uwzględ-
niającym przyjęte cele i wartości z jednej 
strony, z drugiej zaś, aby nie było podat-
ne na wpływy otoczenia. Dopełnieniem 
tego procesu będą przemyślane decyzje 
stosujących prawo, wkomponowujące się 
w założone cele i wartości, szczególnie przy 
wykorzystywaniu środków z nowej per-
spektywy finansowej.

Przejdę w tym miejscu do krótkiej 
ana lizy problemów, z którymi borykają 
się uczestnicy rynku zamówień publicz-
nych, a które można by rozwiązać w wy-
niku przemyślanej, kompleksowej zmiany 
przepisów dotyczących zamówień publicz-
nych. Z uwagi na obszerność zagadnień, 

5 Takim swoistym fenomenem zmian prawa w sferze działania podmiotów publicznych jest ustawa 
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (danych promulgacyjnych nie podaję z obawy przed dużym 
prawdopodobieństwem ich zdezaktualizowania, zanim ten tekst dotrze do Czytelników).
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skoncentruję się jedynie na problemach 
natury ogólnej. 

Określenie 
charakteru prawnego norm pzp
Od samego początku funkcjonowania re-
gulacji dotyczących zamówień publicz-
nych trwa wśród przedstawicieli doktry-
ny spór o charakter prawny norm Prawa 
zamówień publicznych. Jako że nie wy-
pracowano w tej kwestii jednolitego sta-
nowiska, w praktyce występują problemy 
związane ze stosowaniem tej ustawy. Jeden 
z poglądów, optujący za zaliczeniem norm 
pzp do norm prawa prywatnego, opiera 
się na definicji zamówienia publicznego 
jako umowy, w odniesieniu do której mają 
zastosowanie przepisy prywatnoprawne. 
Argumentacja ta jest wzmacniana odwo-
łaniem się ustawodawcy w treści Prawa 
zamówień publicznych do odpowiedniego 
stosowania przepisów Kodeksu cywilnego 
(k.c.). Wydaje się, że nie są to decydujące 
argumenty za tym, aby zaliczyć przedmio-
towe normy do norm prawa prywatnego. 
Ustawa pzp, jako regulacja mająca na celu 
sformalizowanie procesu wydatkowania 
środków publicznych, przy uwzględnieniu 
uczciwej konkurencji, została uchwalona 
wyłącznie w interesie publicznym; trudno 
tu doszukać się jakichkolwiek innych inte-
resów – poza publicznym. Podobny pogląd 
wyraził Sąd Najwyższy (SN) w jednym 
ze swoich orzeczeń, wskazując, że celem 
regulacji prawnych zamówień publicznych 

jest ochrona interesu publicznego, a zatem 
normy tam zawarte mają charakter norm 
publicznoprawnych6. W literaturze przed-
miotu pojawiają się również, co prawda 
dość odosobnione, poglądy uznające wybór 
najkorzystniejszej oferty za akt admini-
stracyjny, oparty na przepisach prawa 
administracyjnego i określający sytuację 
prawną konkretnie wskazanego adresa-
ta w indywidualnie oznaczonej sprawie7. 
Trudno jednak zgodzić się z tak radykal-
nym stanowiskiem, które obarczone jest 
błędem polegającym na uznaniu za pod-
stawę prawną takiego władczego rozstrzy-
gnięcia przepisu prawa administracyjnego, 
przy zupełnym pominięciu oświadczeń 
woli złożonych w procesie udzielania za-
mówienia publicznego.

Oczywiście trudno jednoznacznie 
stwierdzić, że cały analizowany akt prawny 
ma jednorodny publicznoprawny charak-
ter. Cały bowiem blok norm odnoszących 
się do kwestii zawieranej umowy ma nie-
wątpliwie charakter cywilnoprawny, to 
jednak nie decyduje o kwalifikacji całego 
aktu prawnego do grupy norm prywatno-
prawnych. Może jedynie świadczyć o tym, 
że sektor publiczny w czasach dynamicz-
nie rozwijających się zadań publicznych, 
które musi realizować częściej, sięga do 
umowy jako prawnej formy działania. 
Zdaniem A. Sołtysińskiej, udzielenie za-
mówienia nie jest aktem dokonywanym 
przez podmioty o charakterze prywatnym, 
lecz jest to forma dysponowania środkami 

6 Wyrok SN z 13.09.2001 r., sygn. akt IVCKN 381/00, OSNC 2002/6/75.
7 Odosobniony pogląd prezentuje J. Niczyporuk: Skuteczność postępowania odwoławczego w zamówieniach 

publicznych, [w:] Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych,  
UZP 2012, s. 36.
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publicznymi, która ma na celu chronienie 
interesu publicznego i efektywne wydatko-
wanie pieniędzy pochodzących z budżetu8. 

O publicznoprawnym charakterze norm 
Prawa zamówień publicznych mogą świad-
czyć również ich częste nowelizacje. Jest 
to wynikiem pojawiających się coraz to 
nowych potrzeb sektora publicznego 
w związku z realizacją zadań publicznych. 
Dla przykładu, w sytuacji kiedy podwyko-
nawcy firm budujących autostrady mają 
problemy z odzyskaniem poniesionych na-
kładów oraz należnego wynagrodzenia, 
natychmiast pojawiają się głosy o koniecz-
ności interwencji państwa, wraz z koniecz-
nością wprowadzenia stosownych zmian 
legislacyjnych. Tak doszło między innymi 
do zmiany regulacji pzp związanych z wa-
dium, kryterium najkorzystniejszej oferty 
czy też do zmiany wprowadzającej stosow-
ne zapisy dotyczące podwykonawstwa. 
Świadczy to o tym, że przepisy regulujące 
zamówienia publiczne są bardzo wrażliwą 
materią prawną z punktu widzenia inte-
resu państwa widzianego z perspektywy 
poszczególnych interesów jego obywateli. 
Regulacje prywatnoprawne nie ulegają 
aż tak częstym zmianom. W tym obsza-
rze dominuje zasada swobody zawiera-
nia i konstruowania umów, wynikająca 
z art. 353 k.c. 

Istniejące rozbieżności co do charakte-
ru prawnego norm Prawa zamówień pu-
blicznych mogą wywoływać niekorzystne 
skutki w stosowaniu tej ustawy w prak-
tyce. Będzie to związane z koniecznością 
wzięcia pod uwagę w procesie wykładni 

szczególnej funkcji, jaką pełnią normy pzp 
w sferze działania podmiotów prawa pu-
blicznego, a przede wszystkim wytworzony 
szczególny typ relacji pomiędzy zamawia-
jącym a wykonawcą. Dla norm prawa pu-
blicznego charakterystyczna jest również 
częsta ich zmiana oraz zbytnia kazuisty-
ka, nie mówiąc już o powszechnym wy-
stępowaniu zwrotów niedookreślonych. 
Proces wykładni norm Prawa zamówień 
publicznych musi zatem uwzględniać rolę, 
jaką one odgrywają w ochronie interesu 
publicznego, w szczególności z punktu 
widzenia racjonalności oraz oszczędno-
ści wydatków publicznych.

Przejrzystość ustawy pzp
Kolejnym wielkim mankamentem obecnej 
regulacji prawnej, który mógł zostać usu-
nięty w wyniku racjonalnych działań pra-
wodawcy, jest jej nieczytelność oraz brak 
przejrzystości. Trudno się dziwić takiemu 
stanowi rzeczy, jeżeli w trakcie obowiązy-
wania ustawy pzp liczebność jej jednostek 
normatywnych powiększyła się prawie 
dwukrotnie. Brak przejrzystości przepisów 
powoduje niemożność ich racjonalnego za-
stosowania przy wykorzystaniu prostych 
reguł wykładni. Nie zawsze wykładnia 
językowa pomoże ustalić właściwe zna-
czenie interpretowanej normy prawnej, 
bardzo często niezbędne będzie uwzględ-
nienie celu regulacji prawnej. Do identy-
fikacji celu regulacji najczęściej używana 
jest preambuła aktu normatywnego bądź 
uzasadnienie jego projektu. W wielu sytu-
acjach można zidentyfikować cel regulacji 

8 Por. A. Sołtysińska: Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. Zakamycze, s. 11 i n.
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na podstawie treści przepisu albo aktu 
normatywnego. Analizując normy Prawa 
zamówień publicznych, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że celem tej ustawy było 
przede wszystkim dostosowanie prawa 
krajowego do pakietu dyrektyw koor-
dynujących procedury udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi9. W związku z olbrzymią 
w ostatnich latach aktywnością legislacji 
europejskiej w obszarach związanych z za-
mówieniami publicznymi, ustawodawcy 
krajowemu nie pozostawało nic innego, 
jak tylko wprowadzać coraz to nowe roz-
wiązania do porządku prawa krajowego, 
już bez zwrócenia szczególnej uwagi na 
konieczność dopracowania obowiązują-
cych przepisów. Niektóre pomysły legi-
slacyjne, takie jak wprowadzenie atesta-
cji, obserwatorów czy koncyliacji, jedynie 
bardziej skomplikowały proces udzielania 
zamówień publicznych, nie przynosząc 
spodziewanych korzyści, i tak szybko jak 
zostały uchwalone, zostały usunięte z obo-
wiązującego prawa. 

Ustawodawca powinien uchwalić taką 
regulację prawną, która byłaby bardziej 
transparentna oraz zrozumiała nie tylko dla 
podmiotów sektora publicznego, lecz także 
dla podmiotów prywatnych. Dobrze przy-
gotowane przepisy przyczynią się do spraw-
nej absorpcji środków unijnych z nowej 

perspektywy finansowej. Szczególnie 
nowe unormowania nie powinny wpły-
wać hamująco na rozwój innowacyjnych 
rozwiązań i przedsiębiorczości oraz wzrost 
gospodarczy kraju. Rolą zatem racjonal-
nego ustawodawcy jest stworzenie takich 
instrumentów prawnych wykonywania 
zadań przez władze publiczne, które będą 
łączyły oczekiwania społeczeństwa z obo-
wiązkami władzy publicznej.

Głębsza refleksja nad sposobem imple-
mentacji nowego pakietu dyrektyw powin-
na poprzedzać wydatkowanie środków 
publicznych. Przede wszystkim należałoby 
się zastanowić nad potrzebą łączenia roz-
wiązań prawnych pochodzących zarówno 
z dyrektywy klasycznej10, jak i sektorowej11 
z rozwiązaniami zawartymi w dyrektywie 
obronnej12. Rozdzielenie przedmiotowych 
materii do osobnych aktów prawnych na 
pewno wpłynie na poprawę czytelności 
tych regulacji. Kolejnym zagadnieniem, 
które należałoby uporządkować, jest 
ujednolicenie, zgodnie z dotychczasową 
praktyką orzeczniczą, katalogu defini-
cji znajdujących się w art. 2 pzp, aby ich 
rozumienie w procesie wykładni nie na-
stręczało problemów. Dla prawidłowego 
procesu wykładni norm prawa, nie tylko 
Prawa zamówień publicznych, ważna jest 
ich stabilność. Każda zmiana legislacyjna 
w przepisach może bowiem doprowadzić 

9 Tak w przeszłości, przy kolejnych nowelizacjach dostosowujących do wymogów dyrektywy 2004/18/WE 
z 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z 30.04.2004, s. 114) oraz dyrektywy 2004/17/WE z 31.03.2004 r. 
koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. L 134 z 30.04.2004, s. 1).

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE.
11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE.
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/UE.
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do stanu niepewności, chwilowego braku 
wykładni interpretujących nowe rozwią-
zania prawne, a co się z tym wiąże, do 
możliwości nadużyć ze strony uczestników 
prowadzonego postępowania. 

Skalę problemów związanych z wykład-
nią norm ustawy pzp ilustruje również nie-
jednorodność orzecznictwa Krajowej Izby 
Odwoławczej (KIO). Izba wydała szereg 
orzeczeń, w których prezentowany był 
pogląd, że skorzystanie z potencjału pod-
miotu trzeciego, stanowiącego wiedzę i do-
świadczenie, wymaga uczestnictwa tego 
podmiotu w wykonaniu zamówienia w roli 
podwykonawcy13. Z kolei w szeregu innych 
orzeczeń KIO zajęła zupełnie odwrotne 
stanowisko, wedle którego przepis art. 26 
ust. 2b pzp w żaden sposób nie uprawnia 
do twierdzenia, że podmiot trzeci bę-
dzie miał obowiązek w takiej sytuacji fak-
tycznie osobiście wykonywać całość bądź 
jakąś część zamówienia. Argumentacja 
została oparta na wykładni językowej, 
zdaniem KIO w tym przypadku niepo-
zostawiającej żadnych wątpliwości co do 
właściwego znaczenia tego przepisu14. 
Przy takich rozbieżnościach interpreta-
cyjnych trudno jest uznać argumenta-
cję składów orzekających, które oparły 
swoją interpretację na zasadzie clara non 
sunt interpretanda wykładni językowej. 
Wobec roli, jaką odgrywają przepisy do-
tyczące zamówień publicznych, zwłaszcza 

dla sektora publicznego oraz celu tych 
unormowań, wykładnia językowa nie 
może być jedynym rodzajem wykładni, 
a wręcz wymagane jest wsparcie procesu 
odtworzenia znaczenia danego przepisu 
za pomocą reguł wykładni systemowej, 
a szczególnie wykładni funkcjonalnej. Nie 
można odtwarzać w sposób bezmyślny 
w realnej rzeczywistości abstrakcyjnych 
norm obowiązującego prawa, lecz w za-
leżności od aktualnych potrzeb w sposób 
twórczy kreować rzeczywistość w ramach 
tego prawa. 

Propozycje nowych rozwiązań powinny 
iść w kierunku umożliwienia szerszego 
dostępu do procedury konkurencyjnej 
z negocjacjami (dotychczas: negocjacje 
z ogłoszeniem) i dialogu konkurencyjnego. 
Procedury negocjacyjne znajdują szerokie 
zastosowanie w odniesieniu do zamówień 
projektów innowacyjnych, realizacji du-
żych infrastrukturalnych projektów z za-
kresu zintegrowanego transportu, dużych 
sieci komputerowych lub projektów wy-
magających złożonego i strukturyzowane-
go finansowania. Elastyczność procedur 
udzielania zamówień publicznych uzyska 
się również przez wprowadzenie możliwo-
ści skracania terminów (np. terminu zło-
żenia wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu) przez samych zamawia-
jących, o ile nie wpłynie to na naruszenie 
zasady uczciwej konkurencji.

13 Patrz np. orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej: z 17.05.2010 r., sygn. akt KIO 790/10; z 23.07.2010 r., 
sygn. akt KIO 1439/10; z 3.08.2010 r., sygn. akt KIO 1536/10; z 5.08.2010 r., sygn. akt KIO 1588/10 
oraz z 23.08.2010 r., sygn. akt KIO 1741/10.

14 Patrz np. orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej: z 9.07.2010 r., sygn. akt KIO 1265/10; z 19.07.2010 r., 
sygn. akt KIO 1400/10, KIO/1401/10; z 16.07.2010 r., sygn. akt KIO 1399/10; z 23.07.2010 r., sygn. 
akt KIO 1448/10, KIO 1450/10, KIO 1451/10; z 26.07.2010 r., sygn. akt KIO 1452/10, KIO 1453/10,  
KIO 1454/10, 1486/10; z 3.08.2010 r. sygn. akt KIO 1541/10 oraz z 20.09.2010 r., sygn. akt KIO 1918/10.
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Określenie pozycji  
prawno-ustrojowej KIO
Uważam, że bardzo ważnym problemem 
do rozstrzygnięcia i odpowiedniego ure-
gulowania w przepisach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych jest określenie 
pozycji prawno-ustrojowej Krajowej Izby 
Odwoławczej. Potrzeba ta wynika z nie-
jednoznaczności dotychczasowych roz-
wiązań prawnych.

Krajowa Izba Odwoławcza jest organem 
właściwym do rozpoznawania odwołań 
wnoszonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Na samym wstę-
pie należy podkreślić, że nie jest to organ 
jednorodny. Warto więc zastanowić się, czy 
jest to organ, który może zostać zakwalifi-
kowany do organów władzy wykonawczej, 
czy może władzy sądowniczej. KIO działa 
na pewno w imieniu i na rachunek państwa, 
w odróżnieniu na przykład od spółdzielni 
czy wspólnoty, które działają we własnym 
imieniu. Działalność w imieniu państwa 
zawsze jest wsparta możliwością użycia 
przymusu państwowego. Ponadto KIO fi-
nansowana jest w pełni z budżetu państwa. 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
obowiązany jest wykonywać czynności 
z zakresu prawa pracy w stosunku do człon-
ków Krajowej Izby Odwoławczej. Urząd 
Zamówień Publicznych (UZP) ma nato-
miast zapewnić KIO obsługę organizacyj-
no-techniczną, a także księgową. 

KIO posiada własne organy i określo-
ny tryb ich powoływania, odwoływa-
nia oraz prawem określone kompeten-
cje. Spełnia również wymóg posiadania 

substratu osobowego. Osoba piastująca 
funkcję prezesa KIO jest zobligowana 
w szczególności do reprezentowania Izby 
na zewnątrz, przewodniczenia zgromadze-
niu ogólnemu, ustalania terminów posie-
dzeń składów orzekających, wyznaczania 
składów orzekających do rozpoznawania 
odwołań, czuwania nad sprawnością pracy 
Izby oraz przedkładania Prezesowi UZP 
rocznej informacji o działaniu Izby. KIO 
ma uprawnienia do korzystania ze środ-
ków władczych, jakimi są rozstrzygnięcia 
w sprawach indywidualnych podmiotów 
działających w sferze publicznej, które 
bezpośrednio kształtują albo wpływają 
na prawa i obowiązki stron. O działaniu 
Izby w obszarze publicznym świadczy 
również dyspozycja art. 192 ust. 5 pzp, 
odwołująca się do ważnego interesu pu-
blicznego. W przypadku KIO mamy do 
czynienia z wyodrębnieniem organizacyj-
nym, które polega na tym, że Izba stanowi 
organizacyjną całość, czego wyrazem jest 
odrębna nazwa, jasno określona struktura 
organizacyjna oraz przydzielenie pewnej 
liczby środków rzeczowych, jak i zasobu 
personalnego do realizowania jego kom-
petencji. Nie osłabia tego fakt, że część 
funkcji administracyjno-organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem Izby usta-
wodawca powierzył służbom Prezesa UZP. 

Z działania w imieniu i na rachunek 
państwa można wywieść możliwość 
użycia przez KIO środków przymusu 
dla zabezpieczenia realizacji jej kompe-
tencji15. Ta cecha jest również charakte-
rystyczna w działaniu KIO, choć jest ona 

15 Z. Leoński: Zarys prawa administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 74 i n. 
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uwarunkowana specyficzną rolą Izby, 
a mianowicie funkcją orzeczniczą. Zgodnie 
bowiem z dyspozycją art. 194 pzp, KIO, 
stwierdzając naruszenie przepisów, na-
kłada na zamawiającego karę finansową 
w wysokości do 5% wartości wynagrodze-
nia wykonawcy przewidzianego w zawar-
tej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie 
istotne okoliczności dotyczące udzielenia 
zamówienia. 

Przy określaniu pozycji ustrojowej da-
nego podmiotu należy również zwrócić 
uwagę na sposób kształtowania jego obsa-
dy kadrowej. Zarówno prezes, jak i wice-
prezes Izby są powoływani i odwoływani 
przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek 
Prezesa UZP, a więc przez naczelny organ 
administracji państwowej. Również człon-
kowie Izby powoływani są przez Prezesa 
Rady Ministrów spośród osób spełniają-
cych ustawowe wymagania.

Za cechę KIO zbliżającą ją ustrojowo 
do organu administracji rządowej można 
uznać otwarty, konkursowy tryb powoły-
wania członków Izby przez Prezesa Rady 
Ministrów. Nie można jednak mówić 
w żadnym innym znaczeniu o KIO jako 
organie rządowym, bowiem domeną 
tej grupy organów jest podległość albo 
Prezesowi Rady Ministrów, albo Radzie 
Ministrów i działanie w układzie hierar-
chicznym, a te elementy w przypadku 
Izby nie występują. Z tego względu, że 
KIO nie pozostaje w hierarchicznej za-
leżności od powyższych organów, jest nie-
zależna w realizowaniu swoich podsta-
wowych – orzeczniczych – kompetencji, 
a jej członkowie są w orzekaniu niezawiśli 
i związani wyłącznie przepisami prawa. 
Korzystają także z ochrony prawnej przy-
sługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Pomimo że Prezes Rady Ministrów ma 
bezpośredni wpływ na obsadę organów 
Izby, to jednak KIO nie jest hierarchicz-
nie uzależniona od niego jako organu 
wyższego stopnia. Nadzór wykonywany 
przez Prezesa RM ma charakter stricte 
administracyjny, a nie merytoryczny nad 
orzecznictwem Izby. Przykładowo, Prezes 
Rady Ministrów ma możliwość zawieszenia 
członka Izby w jego prawach i obowiązkach 
w przypadku przedstawienia mu zarzu-
tu popełnienia przestępstwa umyślnego 
lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 
Te same zastrzeżenia dotyczą również roli 
Prezesa UZP, jaką odgrywa w relacjach 
z KIO. Prezes UZP co prawda zapewnia 
funkcjonowanie systemu środków ochrony 
prawnej oraz dąży do zapewnienia jedno-
litego stosowania przepisów o zamówie-
niach, przy uwzględnieniu orzecznictwa 
sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego, 
w szczególności upowszechnia orzecze-
nia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów 
oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczą-
ce zamówień, jednak nie ma możliwości 
wpływu merytorycznego na działania KIO. 

Niewątpliwie KIO ma cechy podmiotu, 
który może być uznany za organ admini-
stracji publicznej sensu stricto, gdyż stano-
wi wyodrębnioną jednostkę administra-
cji, mającą cechy konstytutywne organu 
administracyjnego. Jest również organem 
wyodrębnionym organizacyjnie oraz po-
siadającym własne ustawowo ukształto-
wane organy, to jest zgromadzenie ogólne 
oraz prezesa. Jako że podstawową funk-
cją KIO jest orzekanie, realizowane przez 
ten organ w formie kontroli czynności do-
konywanych przez strony postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, nale-
ży przyjrzeć się temu podmiotowi z punktu 
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widzenia możliwości jego kwalifikacji do 
podmiotów władzy sądowniczej.

 Elementem wskazującym na quasi-są-
dowy charakter KIO jest sposób podej-
mowania rozstrzygnięć przez ten organ. 
Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jed-
noosobowym. Prezes Izby może zarządzić 
rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobo-
wym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu 
na szczególną zawiłość lub precedensowy 
charakter sprawy. Jest to cecha upodobnia-
jąca Izbę do sądów, które również orze-
kają kolegialnie, w składach określonych 
przepisami ustawy. Rozwiązania przyjęte 
w zakresie sposobu orzekania przez KIO są 
zbliżone do przyjętych w ustawie – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, co 
do zasady, sąd administracyjny orzeka 
w składzie trzech sędziów, chyba że usta-
wa stanowi inaczej. Uniezależnienie skła-
dów orzekających od prezesa Izby i zgro-
madzenia ogólnego rozumiane jest w ten 
sposób, że w toku orzekania członkowie 
składów związani są wyłącznie przepisa-
mi powszechnie obowiązującego prawa. 
Efektem orzekania jest wyrok lub posta-
nowienie, podjęte i podpisane przez skład 
orzekający, które funkcjonują w zewnętrz-
nej sferze działania podmiotów nie jako 
orzeczenia składu orzekającego, ale jako 
orzeczenia KIO. KIO, jako organ działa-
jący na zewnątrz przez składy orzekające, 
różni się od typowych administracyjnych 

organów kolegialnych, działających in pleno 
(np. Rada Ministrów). 

Za podobieństwem KIO do sądów może 
również przemawiać władza służbowa, 
w jaką został wyposażony Prezes KIO. 
Prezes kieruje pracami Izby, a w szczegól-
ności reprezentuje ją na zewnątrz, prze-
wodniczy zgromadzeniu ogólnemu, ustala 
terminy posiedzeń składów orzekających, 
a także zarządza łączne rozpoznanie od-
wołań oraz wyznacza skład orzekający do 
rozpoznania odwołania, w tym przewod-
niczącego składu. Nie może jednak wpły-
wać na treść merytoryczną wydawanych 
orzeczeń, gdyż członkowie składów orze-
kających Izby są w orzekaniu niezawiśli 
i związani wyłącznie przepisami obowią-
zującego prawa. 

Również pozycja zawodowa członka Izby 
może być porównywalna z pozycją sędzie-
go, gdyż członka Izby nie można zwolnić 
z pracy w każdym czasie. Członkostwo 
w Izbie wygasa jedynie z powodu śmierci 
albo odwołania, zaś Prezes Rady Ministrów 
odwołuje członka Izby jedynie w przypad-
kach ustawowo określonych. Karami dys-
cyplinarnymi względem członków Izby nie 
dysponuje jej Prezes – orzekają je jedynie 
podmioty ustawowo określone16. W spra-
wach dyscyplinarnych członków Izby orze-
ka w pierwszej instancji sąd dyscyplinar-
ny w składzie pięciu członków Izby, zaś 
w drugiej instancji – zgromadzenie ogól-
ne Izby. Od orzeczenia dyscyplinarnego 

16 Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Krajowej Izby Odwoławczej uregulowana została 
w artykule 175 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Karami dyscyplinarnymi w ujęciu ustawy są: upo-
mnienie, usunięcie z zajmowanej funkcji, oznaczające niemożność sprawowania przez okres trzech lat 
funkcji prezesa KIO, wiceprezesa bądź rzecznika dyscyplinarnego, a także członka sądu dyscyplinarnego, 
i w ostateczności – wykluczenie ze składu KIO.
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wydanego w drugiej instancji przysługuje 
odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Prezes 
Izby sprawuje jedynie władzę służbową 
w zakresie organizacji i porządku pracy, 
co również ukazuje odmienność KIO od 
typowych organów administracyjnych, 
w których kierownik organu dysponuje 
pełnią władzy dyscyplinarnej i porządko-
wej względem pracowników. 

Prezes KIO czuwa nad szeroko rozumia-
ną sprawnością pracy Izby. Pozycja człon-
ka KIO jest wzmocniona koniecznością 
spełnienia o wiele większych wymogów, 
niż w przypadku zwykłych pracowników 
administracji publicznej. Kandydat musi 
uzyskać znaczne wyniki w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, aby mógł być powoła-
ny przez Prezesa RM. Wobec członków 
Izby stosowane są ograniczenia zakazują-
ce łączenia członkostwa w Izbie z innymi 
funkcjami. 

Podobnie uregulowany został status sę-
dziów sądów powszechnych na gruncie 
art. 86 ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można 
uznać, że KIO stanowi organ stricte orzecz-
niczy, niespełniający żadnych innych funk-
cji poza prawidłowym i sprawnym orzeka-
niem. KIO została ukształtowana jedynie 
procesowo, a nie ustrojowo, do rozpatrywa-
nia odwołań, o ile wcześniej zamawiający 
nie uwzględni odwołania i nie rektyfikuje 
prowadzonego postępowania. Na orze-
czenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługu-
je skarga do sądu. 

W literaturze można spotkać dość od-
osobniony pogląd, że KIO jest organem 
regulacyjnym, który definiuje standardy 
zachowania się uczestników na danym 
rynku17. Wydaje się jednak, że fakt, iż je-
dynie w zakresie działalności orzeczniczej 
KIO rozstrzyga spory uczestników rynku 
zamówień publicznych, nie jest wystar-
czający do zakwalifikowania tego organu 
do organów regulacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznałbym 
KIO za szczególny rodzaj organu admini-
stracyjnego, który łączy w sobie swoiste 
cechy różnych organów administracyjnych 
oraz sądowych. Ta różnorodność cech nie 
pozwala jednoznacznie zakwalifikować 
KIO do którejś z klasyfikacji prezento-
wanych w doktrynie. Bez wątpienia Izba 
nie pełni typowych funkcji organu ad-
ministracji publicznej związanych z wy-
konywaniem zadań publicznych w celu 
urzeczywistniania interesu publicznego, 
a jej podstawową rolą jest orzekanie,  
co upodobnia Izbę do sądu. 

Ze względu na swój orzeczniczy charak-
ter i poddanie orzeczeń kontroli sądowej 
oraz niezależność w orzekaniu, organ ten 
bez wątpienia ma cechy organu sądowni-
czego, zaś status prawny członków Izby, 
stawiane im wymogi formalne zatrudnie-
nia oraz niezależność orzecznicza zbliża 
ich do pozycji ustrojowej sędziów. 

Z drugiej strony, KIO charakteryzu-
je się cechami właściwymi organowi 

17 J. Niczyporuk: Krajowa Izba Odwoławcza – organ administracji regulacyjnej, [w:] Nowe podejście  
do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki 
i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, UZP 2011 r., s. 105 i n.
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administracyjnemu, co pozwala na kwa-
lifikację Izby do organów administracyj-
nych w ujęciu funkcjonalnym. A zatem 
KIO można uznać za swoisty, szczególny 
organ, wykonujący zadania na potrzeby 
państwa, łączący w sobie zarówno cechy 
organu administracji publicznej, jak i or-
ganu sądowego.

Podsumowanie
Bez jednoznacznego rozstrzygnięcia wyżej 
wskazanych kwestii natury ogólnej kolej-
ne nowelizacje ustawy – Prawo zamówień 
publicznych będą powodowały coraz więk-
sze problemy w stosowaniu w praktyce tej 
regulacji prawnej. Wystarczy sięgnąć do 
dotychczasowych doświadczeń, bogate-
go orzecznictwa oraz zdrowego rozsądku,  

by stworzyć dobre, wychodzące naprze-
ciw społecznym oczekiwaniom rozwią-
zania prawne. 

Jeden z wielkich filozofów, Jeremy 
Bentham, powiedział: „Mało ludzi myśli, 
ale każdy chce mieć własne zdanie”. Może 
tym razem powinniśmy posłuchać ludzi, 
którzy myślą w kategoriach tworzenia 
prawa przez pryzmat zasad ogólnych, 
a nie pryzmat rozwiązywania doraźnych 
problemów i zaspokajania doraźnych  
interesów.

dr hab. ANDRZEJ PANASIUK,
dyrektor Delegatury NIK w Warszawie,
profesor Uniwersytetu w Białymstoku
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