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15 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ 
 

 
 

Zespół Kancelarii (od lewej):  

Marzena Jaworska – radca prawny, partner 

Małgorzata Kartasiewicz – prawnik, kierownik Kancelarii 

Jerzy Pieróg – radca prawny, adwokat, założyciel PIERÓG & Partnerzy 

Joanna Presz-Król – radca prawny, partner zarządzający 

 

Pojawienie się w polskim prawodawstwie systemu zamówień publicznych zaowocowało 

powstaniem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie. Kancelaria PIERÓG  

& Partnerzy jest jedną z nich. 

Choć istnienie przepisów dotyczących zamówień publicznych jest obecnie czymś oczywistym, 

ustawa regulująca te kwestie w polskim ustawodawstwie jest stosunkowo młoda. Prace nad 

stworzeniem nowoczesnego prawa zamówień publicznych rozpoczęły się w 1991 r., a ich 

skutkiem była uchwalona w 1994 r. ustawa o zamówieniach publicznych, która zaczęła 

obowiązywać od 1 stycznia 1995 r. W ten sposób wprowadzono w Polsce system zamówień 

publicznych. 

Ustawa o zamówieniach publicznych, jako swoiste novum w prawodawstwie, spowodowała 

konieczność wyspecjalizowania osób, które na co dzień zajmowałyby się problematyką 

zamówień.  
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W odpowiedzi na tę naglącą potrzebę, w 1998 r., a więc zaraz po pierwszej ważnej nowelizacji 

ustawy o zamówieniach, powstała Kancelaria JTP, dziś znana jako Kancelaria Prawna PIERÓG  

& Partnerzy. Była ona jedną z pierwszych kancelarii, które specjalizowały się w kwestiach 

związanych z zamówieniami publicznymi. Na rynku usług prawniczych była to wówczas 

rzadkość, gdyż obsługą zamówień publicznych zajmowały się różne firmy, niekoniecznie 

prawnicze.  

 

Wiedza i doświadczenie 

Założycielem Kancelarii jest Jerzy Pieróg, radca prawny i adwokat, jeden z pionierów zamówień 

publicznych w Polsce oraz autor serii komentarzy do pzp. W opinii Chambers Europe z 2013 r. 

mec. Jerzy Pieróg to: „Jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie, bardzo 

ceniony zarówno ze względu na swoją zdolność teoretycznego rozumienia prawa, jak  

i umiejętne prowadzenie spraw spornych”.  

Stabilny, różnorodny pod względem praktyki zawodowej i stale wzmacniany zespół ekspertów 

PIERÓG & Partnerzy od 15 lat z sukcesami świadczy profesjonalną obsługę prawną krajowych  

i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podmiotów udzielających zamówień publicznych, 

wykonawców zamówień publicznych, jak również organów administracji rządowej  

i samorządowej.  

W działaniach na rzecz klientów zespół Kancelarii cechuje się wysoką wiedzą merytoryczną, 

uwzględniającą nie tylko aspekty prawne, ale także techniczne i biznesowe, jak również 

wysokim poziomem zaangażowania w realizację powierzonych projektów.  

Eksperci prawni Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy są autorami licznych publikacji 

książkowych, a także publikacji prawnych, artykułów i opinii eksperckich w mediach. Opisują  

i komentują zagadnienia prawne z obszarów specjalizacji Kancelarii oraz ich zastosowanie  

w praktyce. Na ich opinie powołują się redakcje opiniotwórczych dzienników w Polsce, takich 

jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, a także redakcje specjalistycznych 

pism branżowych, jak Przetargi Publiczne. 

 

Pierwsze sukcesy 

Początek działalności Kancelarii zbiegł się ze znaczącymi zmianami w ustawie o zamówieniach 

publicznych. Kolejne nowelizacje były wprowadzane w latach: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 

Miały one na celu uszczegółowienie przebiegu postępowania i skonkretyzowanie wymagań. 

Stanowiły też o nowych prawach i obowiązkach stron, zmierzając do ustalenia właściwych 

proporcji w prawach i obowiązkach zamawiającego i wykonawcy. 

W tym czasie Kancelaria odniosła pierwsze spektakularne sukcesy. Warto tu wspomnieć choćby 

o pełnej obsłudze przetargów związanych z budową Trasy i Mostu Świętokrzyskiego  

w Warszawie czy o przetargu na Generalnego Wykonawcę Trasy Siekierkowskiej w Warszawie. 

Te wielkie inwestycje przebiegały praktycznie bezproblemowo, a późniejsze kontrole 

stwierdziły, że dokumentacja tych przetargów została sporządzona wzorcowo.  

http://www.pierog.pl/kadra/c/kadra-zarzadzajaca/jerzy-pierog.html
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Jednocześnie Kancelaria prowadziła stałą obsługę zamówień publicznych dla takich 

zamawiających, jak Poczta Polska S.A., Telewizja Polska S.A., Szkoła Główna Handlowa czy 

Vattenfall Heat Poland S.A. Obsługa tych instytucji nie należała do najłatwiejszych, są to bowiem 

zamawiający specyficzni, realizujący niestandardowe zamówienia (np. na dostawy paliw do 

własnych baz paliwowych, organizujący wydarzenia kulturalne, zatrudniający wykładowców na 

umowy cywilnoprawne itp.). 

 

Zmiany 

Nowelizacje ustawy nie pozostawały bez wpływu na relacje miedzy zamawiającymi  

a wykonawcami. Rynek, na którym dominował zamawiający, ewoluował w kierunku 

wyrównania pozycji stron postępowania. 

W tym – wciąż zmieniającym się systemie – Kancelaria rozwijała się i gromadziła doświadczenie, 

nawiązując stałą współpracę z liczącymi się na rynku firmami, w tym z Elektrociepłowniami 

Warszawskimi SA (obecnie PGNiG Termika). W gronie strategicznych klientów znalazła się także 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, która zaczęła nadawać właściwy, 

historyczny wygląd przejętym po Armii Radzieckiej i zrujnowanym budynkom, tworząc m.in. 

imponujący kampus akademicki. We wszystkich pracach modernizacyjnych, przy udzielaniu 

zamówień, Kancelaria cały czas aktywnie uczestniczy. 

W 2004 r. modyfikacje ustawy o zamówieniach publicznych zaowocowały uchwaleniem nowej 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jerzy Pieróg zrezygnował wówczas z funkcji arbitra  

z listy Prezesa UZP. Decyzja ta pozwoliła na koncentrację działań zmierzających przede 

wszystkim do zbudowania eksperckiej marki prawniczej i silnego zespołu, doradzającego 

klientom we wszystkich aspektach zamówień publicznych. Do stałych klientów dołączyły  

w tamtym czasie – i są nimi do dzisiaj – największe firmy budowlane w Polsce, takie jak Budimex 

SA i Polimex Mostostal SA oraz szereg mniejszych firm, w tym z Austrii, Niemiec i Ukrainy. 

Kolejna nowelizacja pzp weszła w życie w 2006 r., a jej celem była implementacja nowych 

dyrektyw unijnych do prawa krajowego. Kancelaria pozyskała w tamtym czasie kontrakt z PARP 

na pomoc techniczną (szkolenia i doradztwo) dla beneficjentów środków unijnych i zrealizowała 

go wspólnie z firmą szkoleniową Presscom Sp. z o.o., organizując kilkaset szkoleń i spotkań 

doradczych. Szkolenia cieszyły się dużą popularnością i uznaniem. Kontrakt z PARP przyczynił 

się do budowy profesjonalnego zespołu Kancelarii w zakresie obsługi prawnej zamówień 

publicznych.  

Rok 2007 przyniósł kilka ciekawych wyzwań. Jednym z nich była obsługa dużych przetargów  

w kilku warszawskich i kieleckich szpitalach. Dzięki sprawnie przeprowadzonym 

postępowaniom, w większości których Kancelaria występowała jako pełnomocnik 

zamawiającego, udało się wyposażyć i przystosować pomieszczenia do świadczenia 

najnowocześniejszych usług medycznych. Po tych przetargach do klientów Kancelarii dołączyła 

firma Draeger Sp. z o.o., pozostająca w stałej współpracy do dzisiaj. Początkowy okres 

współpracy obejmował pełnomocnictwo w czasie sporów odwoławczych i skargowych. W sumie 

spór trwał ok. roku i zakończył się sukcesem Kancelarii. 
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W tym samym czasie Kancelaria doradzała przy udzielaniu zamówień związanych z tworzonym 

przez TVP SA nowym projektem – Telewizją Białoruś. Ciekawym przedsięwzięciem okazała się 

też sprawa dokończenia budowy toru kolarskiego w Pruszkowie, realizowana z wielkimi 

problemami nie tylko finansowymi, ale i prawnymi, przez Polski Związek Kolarski. Dzięki 

zaangażowaniu Kancelarii udało się zdążyć na czas i przeprowadzić na nowym obiekcie 

mistrzostwa Europy. 

Ukoronowaniem działalności Kancelarii w tamtym okresie było reprezentowanie konsorcjum 

trzech dużych firm budowlanych (Budimex, Strabag i Mostostal Warszawa) na rozprawie przed 

zespołem arbitrów. Sprawa dotyczyła budowy autostradowej obwodnicy Warszawy. Kontrakt 

wart 1,5 mld zł. został podpisany, mimo że wcześniej ówczesne władze GDDKiA unieważniły 

postępowanie. Nowe władze znalazły jednak pieniądze na tę inwestycję, a korzystny wyrok 

pozwolił na wybudowanie obwodnicy.  

Już w 2009 r. (w roku uchwalenia dwóch istotnych nowelizacji pzp, zmieniających m.in. warunki 

udziału w postępowaniu) Kancelaria i mec. Jerzy Pieróg zostali rekomendowani w rankingu 

kancelarii prawnych Rzeczpospolitej, która po raz pierwszy wyodrębniła wtedy zamówienia 

publiczne jako dziedzinę prawa. Od tego czasu Kancelaria systematycznie notowana jest  

w krajowych i międzynarodowych rankingach, przede wszystkim Chambers Europe, gdzie  

w latach 2012 i 2013 mec. Jerzy Pieróg wskazywany był na pierwszej pozycji wśród polskich 

prawników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Sama Kancelaria zaś uznana została za 

kancelarię prawną roku 2013 w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce przez Corporate 

INTL. 

Rok 2013 to początek Kancelarii Prawnej Jerzy PIERÓG & Partnerzy (w skrócie: PIERÓG  

& Partnerzy) i jednocześnie rok, w którym Kancelaria obchodzi 15-lecie działalności. To także 

czas dużych przemian na rzecz klientów. W procesie rebrandingu uległy zmianie logo i nazwa 

Kancelarii, która stała się kancelarią partnerską i zaczęła sprawnie funkcjonować w nowym 

modelu biznesowym. Oferowany zakres usług prawnych został rozszerzony o nowe dziedziny: 

partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i koncesje, inwestycje budowlane, fundusze unijne  

i pomoc publiczną, TMT (technologie, media, telekomunikacja), obsługę korporacyjną oraz spory 

sądowe i administracyjne.  

Zmiany nie objęły tylko zespołu pracowników – od 15 lat starannie budowanego przez 

założyciela, Jerzego Pieróga. Zespół pozostał ten sam: stabilny, pracowity, godny zaufania, jest 

on jednak bogatszy o nowe doświadczenia, kwalifikacje i tytuły zawodowe.  

 

Rozwój 

Unikalny na rynku zamówień publicznych zespół odniósł wiele sukcesów w prowadzeniu 

postępowań (zarówno doradzając zamawiającym, jak i prowadząc postępowania w ramach 

pełnomocnictwa), jak również w sprawach odwoławczych czy w uzyskiwaniu zamówień dla 

wykonawców. Wśród sukcesów należy także wymienić odzyskane wadia czy obronione 

dofinansowania unijne, czasami na wielomilionowe kwoty.  

Wszystko to sprawiło, że Kancelaria stała się jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce w 

obszarze zamówień publicznych, a jej silną pozycję rynkową systematycznie ugruntowują 
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kolejne zyskowne kontrakty i sukcesy w zakresie wiodącej specjalizacji zespołu, a także 

zajmowane wysokie pozycje w rankingach prawniczych.  

 

 

„Ja nie jestem zwolennikiem częstych zmian w pzp. Na szczęście w ostatnim czasie nie było 

wielu ważnych nowelizacji. Ostatnia większa nowelizacja miała miejsce w 2009 r., która weszła 

w życie w roku 2010, ona dotyczyła też i warunków udziału w postępowaniu. Niestety po 

drodze trafiło się jeszcze kilka drobnych zmian, które po prostu psują ustawę. Ustawa – Prawo 

zamówień publicznych miała stworzyć system, tymczasem bombardowana jest zmianami  

z różnych stron, albo wręcz nowelizacjami do innych ustaw, które dodatkowo zajmują się 

zamówieniami publicznymi. To one rozbijają kompletnie ten system. Niedawno skończyłem 

pisać 12 wydanie komentarza do pzp i chciałem przedstawić w nim wszystkie akty prawne,  

w których jest mowa o zamówieniach. Doszło do tego, że wymieniłem ich kilkadziesiąt i nie 

wiedziałem, czy to już koniec. W związku z tym zrezygnowałem z pomysłu, bo nie chciałem  

tworzyć czegoś, co byłoby niekompletne. Liczę na to, 

że w przyszłości zamówieniami będzie się zajmowała 

ustawa pzp, a nie 10 czy 15 innych ustaw,  

a nowelizacje będą obejmować tylko te naprawdę 

potrzebne zmiany, zaproponowane przez UZP, który 

jest organem do tego uprawnionym.” 

 

mec. Jerzy Pieróg 

 

 

 

 


