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RECENZJA DO KOMENTARZA DO PRAWA 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

autor: dr hab. Andrzej Borowicz 

 

W końcu ubiegłego roku do rąk Czytelników trafiło kolejne (12), zaktualizowane wydanie 

„Komentarza do Prawa zamówień publicznych”, autorstwa Jerzego Pieróga. 

 

Poproszony o napisanie recenzji dzieła J. Pieróga (słowa „dzieło” używam tutaj świadomie  

i celowo) najpierw, jako wieloletni użytkownik tego typu wydawnictw, postawiłem sobie 

pytanie o warunki, jakie powinno spełniać takie opracowanie. Doszedłem do wniosku, iż jest ich 

co najmniej pięć. Są one następujące: 

 

 Skomplikowany charakter komentowanego systemu oraz 

 Chroniczna labilność przepisów, które ten system statuują. 

 

Te dwa pierwsze warunki są niezależne od autora. Jednakże nie można ich pomijać, gdyż 

stanowią kluczową przesłankę zapotrzebowania społecznego na komunikatywny i kompetentny 

komentarz, który byłby w stanie pełnienie przez interesariuszy systemu narzuconych im ról 

oraz scenariuszy postępowania. 

Kolejne warunki są już bezpośrednio związane z autorem komentarza. Wśród nich możemy 

wskazać na: 

 

 Kompetencje autora. Chcąc komentować dany system, a więc de facto pouczać innych, 

autor powinien dysponować wieloletnim doświadczeniem działania w obrębie systemu. 

Doświadczenie to bowiem jest warunkiem koniecznym nabrania dystansu zarówno do 

komentowanego systemu, jak i poszczególnych problemów jego funkcjonowania; 

 

 Źródła wykorzystane przez autora w komentarzu. W przypadku systemu zamówień 

publicznych źródeł tych jest bardzo wiele nie tylko dlatego, że system jest 

skomplikowany, ale również dlatego, że ma on interdyscyplinarny charakter i wchodzi  

w bardzo liczne uwikłania z szeregiem aktów prawnych; 

 

 Kompozycja formalna i merytoryczna. Jest to warunek istotny dlatego, że decyduje  

o stopniu komunikatywności komentarza. A przecież to właśnie komunikatywność jest 

jednym z oczywistych desygnatów dobrego opracowania komentarza.  

 

Moim zdaniem, recenzowane opracowanie wszystkie te warunki spełnia i to w stopniu bardzo 

wysokim.  
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Przedmiotem komentarza jest Prawo zamówień publicznych. Nie wymaga szczególnych 

uzasadnień teza, iż polski system zamówień publicznych ma charakter wysoce skomplikowany. 

Rożne są źródła tego skomplikowania – zarówno konieczność implementowania rozwiązań  

i instytucji prawa unijnego, jak i efekty działań różnych środowisk i podmiotów, które miały 

wpływ na polskiego prawodawcę. Omawiana cecha systemu w ostatnich latach stała się coraz 

bardziej wyraźna, natomiast jej skutki – coraz bardziej dolegliwe. Labilność przepisów, 

kształtujących polski system zamówień publicznych, również nie wymaga szczególnych 

komentarzy. Ta cecha systemu ma charakter sinusoidy – w pewnych okresach zmian jest więcej 

w innych mniej. Skumulowana ilość zmian, wprowadzanych zarówno poprzez nowelizację 

Prawa zamówień publicznych, jak i poprzez zmiany przepisów innych ustaw, przygniata jednak 

przeciętnego użytkownika systemu, budząc u niego uczucia zagubienia i rezygnacji. Człowiek 

zagubiony natomiast szuka przewodnika, któremu będzie w stanie zaufać widząc jego 

kompetencje. Mecenas Pieróg jest, i to od wielu lat, takim przewodnikiem. Recenzowana książka 

natomiast świadczy o tym, że stał się ostatnio „przewodnikiem klasy międzynarodowej”. 

Kompetencje autora recenzowanego dzieła w odniesieniu do komentowanego systemu są 

bezdyskusyjne. Był on „u poczęcia” polskiego systemu zamówień publicznych, następnie 

aktywnie działa, w różnych rolach, w okresie wdrażania systemu i edukowania kadry 

fachowców, którzy byliby w stanie w sposób poprawny systemem tym się posługiwać.  

Jerzy Pieróg bardzo aktywnie działa w obrębie komentowanego przez siebie systemu do dnia 

dzisiejszego. Nic dziwnego zatem, że ma wykrystalizowane poglądy zarówno w odniesieniu do 

jego poszczególnych elementów, jak i problemów związanych z jego funkcjonowaniem. Swoje 

poglądy przedstawia w formie klarownej i komunikatywnej, a zarazem, co jest dzisiaj 

szczególnie godne podkreślenia – eleganckiej stylistycznie.  

Dobór źródeł wykorzystywanych w recenzowanym dziele budzić musi szacunek – zarówno co 

do ich struktury i ilości, jak i aktualności oraz sposobu wykorzystania w komentarzach. Autor, 

komentując poszczególne przepisy Prawa zamówień publicznych, wykorzystuje zatem przepisy 

aktów prawnych związanych z komentowaną normą prawną, orzecznictwo KIO i sądów 

powszechnych, jak również liczne publikacje autorskie – zarówno książkowe, jak i artykułowe.  

Struktura formalna opracowania ma charakter klasyczny, czyli składa się z komentarzy do 

poszczególnych artykułów ustawy. Została jednak przez autora pogłębiona i uzupełniona 

szczegółowymi spisami treści komentarzy do poszczególnych artykułów. Przejrzysta koncepcja 

dzieła spowodowała, iż z jednej strony ma ono bardzo znaczącą objętość (sama treść liczy 600 

stron), ale z drugiej – czytelnik poszukujący komentarza do interesującego go problemu będzie 

w stanie szybko interesujący go komentarz odnaleźć. A jak już odnajdzie – to w zdecydowanej 

większości przypadków będzie nim usatysfakcjonowany.  

W tym momencie jednak przyszła pora na przysłowiową „łyżkę dziegciu”. Istotnym problemem, 

który zarówno u recenzenta, jak i u innych profesjonalnych użytkowników systemu budzi 

poważne wątpliwości, są praktyczne aspekty stosowania art. 22 ust. 5 Prawa zamówień 

publicznych. Recenzent zatem z wielką niecierpliwością (i bardzo szybko, dzięki przejrzystości 

działa) dotarł do stosownego komentarza. I tu zawód. Wskazówek o charakterze praktyczno-

aplikacyjnym w tym komentarzu (wyjątkowo) zabrakło. 
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Konkludując – należy jednak zdecydowanie stwierdzić, iż wśród innych komentarzy 

książkowych, zarówno do ustawy z 1994 roku o zamówieniach publicznych, jak i do obecnie 

obowiązującego Prawa zamówień Publicznych – recenzowane opracowanie ma charakter 

wyróżniający się zarówno swoim holistycznym ujęciem problemu, jak i wysokim poziomem. 

Książkę tę można zatem polecić wszystkim zainteresowanym problematyką zamówień 

publicznych – zarówno teoretykom, jak i praktykom.  

Jako profesor akademicki, czyli osoba specjalizująca się w ocenianiu innych, autor recenzji 

wyraża nadzieję, iż przyszli komentatorzy Prawa zamówień publicznych będą starali się, chociaż 

w pewnym stopniu, dorównać poziomowi, jaki w swojej pracy zaprezentował mecenas Jerzy 

Pieróg.  

 


