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Mo˝na pokusiç si´ o stwierdzenie, ˝e na
tej bazie powsta∏ szczególny system
rozpatrywania sporów w zamówieniach

publicznych, z poczàtku zupe∏nie nowatorski, ale
i troch´ amatorski, obecnie mocno ju˝ upo-
wszechniony i sprofesjonalizowany.

Poniewa˝ autor niniejszego opracowania bra∏ udzia∏
niemal od samego poczàtku w tworzeniu tego syste-
mu, przygotowujàc przepisy, orzekajàc jako arbiter,
a tak˝e organizujàc i kierujàc w UZP zespo∏em zajmu-
jàcym si´ odwo∏aniami, podejmuje obecnie prób´

krótkiego opisania tego systemu oraz dokonuje su-
biektywnej jego oceny.

RADOSNE POCZÑTKI

W ustawie o zamówieniach publicznych z 1994 roku
znalaz∏o si´ 14 artyku∏ów regulujàcych system odwo-
∏awczy. W sk∏ad tego systemu wchodzi∏ protest jako
Êrodek prawny wnoszony do zamawiajàcego oraz
odwo∏anie wnoszone do prezesa UZP, a rozpatrywane
przez zespó∏ arbitrów.

Na poczàtku funkcjonowania systemu protest trakto-
wany by∏ jako najbardziej w∏aÊciwy sposób zapobiega-
nia nadu˝yciom w zamówieniach publicznych. Z sa-
mego za∏o˝enia ten ma∏o kosztowny Êrodek prawny
mia∏ daç wykonawcom mo˝liwoÊç wskazania zama-
wiajàcemu b∏´dów, zaÊ samemu zamawiajàcemu –
mo˝liwoÊç szybkiego ich naprawienia. Istnia∏a te˝
mo˝liwoÊç przystàpienia do post´powania protesta-
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cyjnego. Dopiero oddalenie lub nierozpatrzenie przez
zamawiajàcego protestu umo˝liwia∏o wniesienie od-
wo∏ania.

Odwo∏anie rozpatrywa∏ zespó∏ sk∏adajàcy si´ z trzech
arbitrów wybranych z listy prowadzonej przez prezesa
UZP, przy czym jednego arbitra wskazywa∏ odwo∏ujà-
cy, jednego zamawiajàcy, a jednego prezes UZP. Wy-
branie arbitra by∏o prawem strony, a je˝eli ona z tego
nie skorzysta∏a, arbitra wskazywa∏ za nià prezes Urz´-
du. SpoÊród tych trzech arbitrów prezes UZP wyzna-
cza∏ przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego. Z regu∏y
by∏ to arbiter wskazany przez prezesa, a nie stron´,
chocia˝ przepisy nie stawia∏y takiego wymogu.

Pierwszà list´ arbitrów prezes UZP opublikowa∏
w styczniu 1995 r., kolejnà w lipcu tego˝ roku,
a ostatnià w styczniu 1996 r. Od tego czasu znaj-
dowa∏o si´ na niej 649 osób ró˝nych zawodów,
w tym ok. 30 proc. prawników. Lista ta obowiàzy-
wa∏a a˝ do 2004 r., kiedy to uchylono ustaw´ o za-
mówieniach publicznych i w jej miejsce wprowa-
dzono Prawo zamówieƒ publicznych.

Tak skonstruowany system odwo∏awczy wywar∏ zna-
czàcy wp∏yw na ca∏y system zamówieƒ publicznych.
Wprowadzi∏ przede wszystkim zewn´trznà kontrol´
dzia∏aƒ zamawiajàcego, dokonywanà przez wykonaw-
ców w drodze odwo∏ania. Droga ta na trwa∏e wpisa∏a
si´ do tego systemu i istnieje do dziÊ. Jest bowiem naj-
bardziej efektywna, bo szybka i obiektywna. Pozwala
te˝ na skorygowanie b∏´dów jeszcze w trakcie post´-
powania o udzielenie zamówienia publicznego. Ten
nowatorski system przyczyni∏ si´ te˝ do wykszta∏cenia
du˝ej grupy osób – specjalistów w zakresie zamówieƒ
publicznych, jak˝e wtedy potrzebnych i poszukiwa-
nych.

By∏y to jednak poczàtki, a sprawne i skuteczne dzia-
∏anie nowego systemu rozpatrywania sporów opiera-
∏o si´ bardziej na ludziach anga˝ujàcych si´ w two-
rzenie tego systemu ni˝ na dobrych i sprawdzonych
rozwiàzaniach prawnych. Poza kilkoma przepisami
zawartymi w ustawie o zamówieniach publicznych
do rozpatrywania odwo∏aƒ stosowano przepisy Ko-
deksu post´powania cywilnego o sàdzie polubow-
nym. Takie rozwiàzanie determinowa∏o z kolei mo˝-

liwoÊç skierowania sprawy do sàdu, która by∏a
w znacznym stopniu ograniczona. Wynika∏o to fak-
tu, i˝ uczestnicy post´powania odwo∏awczego mogli
jedynie skorzystaç z prawa do skargi o uchylenie wy-
roku sadu polubownego, uregulowanego w przepi-
sach kpc. A to oznacza∏o, ˝e podstawy do wniesienia
skargi by∏y bardzo wàskie, a wyrok móg∏ mieç tylko
charakter kasacyjny.

POPRAWIANIE SYSTEMU

Przepisy regulujàce system Êrodków odwo∏aw-
czych praktycznie od poczàtku wymaga∏y popra-
wienia, a przede wszystkim uzupe∏nienia. Tym
niemniej protesty i odwo∏ania stawa∏y si´ istot-
nym narz´dziem kontroli poczynaƒ zamawiajàce-
go, coraz cz´Êciej te˝ wykonawcy dostrzegali
w nich instrument mogàcy przynieÊç im wymier-
ne korzyÊci.

Dlatego dosyç szybko liczba odwo∏aƒ szybko przekro-
czy∏a tysiàc rocznie i stale ros∏a. Szybko te˝ ujawni∏y
si´ niedoskona∏oÊci systemu. Jednà z podstawowych
bolàczek by∏y kwestie finansowe wynikajàce z faktu,
i˝ przepisy nie przewidywa∏y op∏at przy wnoszeniu
odwo∏ania, a jedynie pokrycie kosztów po rozstrzyg-
ni´ciu sprawy. To z kolei mia∏o wp∏yw na zap∏at´ wy-
nagrodzenia arbitrom, czekajàcym cz´sto na nie przez
wiele miesi´cy. Z samymi arbitrami, a w∏aÊciwie ich
rolà i pozycjà w systemie zamówieƒ publicznych te˝
by∏ k∏opot, gdy˝ przepisy nigdzie tego nie okreÊla∏y.
Stàd zmiany nastàpi∏y ju˝ w sierpniu 1997 r.

Jednà z najpilniejszych zmian by∏o wprowadzenie
wpisu od odwo∏ania, co pozwoli∏o ograniczyç lawino-
wy przyrost spraw wp∏ywajàcych do rozpatrzenia
przez zespo∏y arbitrów, a z drugiej uregulowa∏o dra˝li-
we do tego czasu kwestie wynagrodzeƒ. Drugà istot-
nà zmianà, dokonanà tà samà nowelizacjà, by∏o
wzmocnienie roli arbitra, a jednoczeÊnie jednoznacz-
ne okreÊlenie jego pozycji poprzez wskazanie, i˝ pe∏ni
on swojà funkcj´ w sposób bezstronny i nie jest repre-
zentantem ˝adnego z uczestników post´powania ani
te˝ prezesa UZP.

To ostatnie sta∏o si´ niezb´dne, gdy˝ strony, majàc
mo˝liwoÊç wyznaczania arbitra, uwa˝a∏y, ˝e w ten
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sposób wskazujà swojego przedstawiciela, który
w sk∏adzie orzekajàcym ma dbaç o ich interesy. Zresz-
tà niektórzy arbitrzy te˝ tak traktowali swojà funkcj´.
Wprowadzenie stosownego zapisu do ustawy oczywi-
Êcie kwesti´ roli arbitra rozstrzygn´∏o bez ˝adnych
wàtpliwoÊci, ale praktyka cz´sto jednak wskazywa∏a
na mylenie zadaƒ arbitra i przedstawiciela strony.
Natomiast warty podkreÊlenia jest fakt, i˝ ju˝ wtedy
wyraênie oddzielono zadania arbitra od wp∏ywu pre-
zesa UZP.

Ostatnià wa˝nà zmianà w zakresie wnoszenia Êrod-
ków prawnych, dokonanà nowelizacjà z sierpnia 1997
r., by∏o wpisanie do ustawy prawa do skargi na wyrok
zespo∏u arbitrów. W dalszym ciàgu skarga ta opiera∏a
si´ jednak tylko i wy∏àcznie na przepisach kpc w za-
kresie sàdu polubownego.

Oko∏o 2-3 tys. odwo∏aƒ rocznie, poprzedzonych
protestami, wskazywa∏o na mocne ugruntowanie
si´ tych Êrodków w systemie zamówieƒ publicz-
nych. Niewàtpliwie ich najwi´kszà zaletà by∏a du-
˝a skutecznoÊç, wynikajàca przede wszystkim
z szybkoÊci dzia∏ania: zamawiajàcy musia∏ rozpa-
trzyç protest w terminie siedmiu dni, a zespó∏ ar-
bitrów mia∏ 14 dni na rozpatrzenie odwo∏ania.

JednoczeÊnie jednak coraz bardziej doskwiera∏ brak
efektywnej drogi do sàdu, a tak˝e ciàgle dwuznaczna
rola arbitra, wyznaczanego przez strony. Nie mia∏o to
co prawda bezpoÊredniego prze∏o˝enia na wydawane
wyroki, tym niemniej atmosfera wokó∏ zespo∏ów arbi-
trów stawa∏a si´ coraz g´stsza.

Nowelizacjà z czerwca 2001 r. podj´to prób´ uregulo-
wania tych spraw. Przede wszystkim orzeczenia ze-
spo∏ów arbitrów poddano pe∏nej kontroli sàdowej.
Zrezygnowano z dotychczasowego odes∏ania do prze-
pisów kpc w zakresie skargi na wyrok sàdu polubow-
nego, a w zamian wprowadzono przepisy normujàce
skarg´ na wyrok zespo∏u arbitrów. WnieÊç jà mog∏y
zarówno strony post´powania odwo∏awczego, jak
i prezes UZP, zaÊ sàd, uwzgl´dniajàc skarg´, orzeka∏ co
do istoty sprawy, a nie tylko uchyla∏ wyrok.

Warto podkreÊliç, ˝e jako jedyny w∏aÊciwy w spra-
wach skarg na wyrok zespo∏u arbitrów ustawa uzna∏a

Sàd Okr´gowy w Warszawie. By∏o to niezwykle celne
rozwiàzanie, gdy˝ po coraz bardziej niejednolitym
orzecznictwie zespo∏ów arbitrów orzekanie w drugiej
instancji skupione zosta∏o w jednym sàdzie.

Tà samà nowelizacjà wprowadzono przepis zakazujà-
cy osobom wpisanym na list´ arbitrów wyst´powania
w roli pe∏nomocnika w post´powaniach odwo∏aw-
czych. Rozwiàzanie to mia∏o uczyniç funkcj´ arbitra
jeszcze bardziej przejrzystà, ale mia∏o te˝ powa˝ne
wady, wynikajàce z faktu, ˝e osoby wyznaczane na
arbitra by∏y z regu∏y pracownikami okreÊlonych urz´-
dów czy podmiotów, w których najcz´Êciej zajmowa∏y
si´ w∏aÊnie zamówieniami publicznymi. I trudno si´
temu dziwiç, bo przecie˝ by∏y do tego najlepiej przy-
gotowane.

Nowy przepis spowodowa∏, ˝e osoby te, prowa-
dzàc post´powanie jako pracownicy zamawiajàce-
go, nie mog∏y potem reprezentowaç go przed ze-
spo∏em arbitrów, co niewàtpliwie by∏o z uszczer-
bkiem dla tych instytucji.

Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e innà nowelizacjà z lipca
2001 r. próbowano zaradziç niezbyt chlubnej prakty-
ce zamawiajàcych, którzy negatywnie reagowali na
wykonawców sk∏adajàcych protesty czy odwo∏ania.
Postanowiono wi´c dopuÊciç, jako uprawnione do
wnoszenia tych Êrodków prawnych, organizacje pra-
codawców i przedsi´biorców. Mia∏y one we w∏asnym
imieniu, ale dzia∏ajàc w interesie nieujawnianych
wykonawców, zaskar˝aç nieprawid∏owoÊci w dzia∏a-
niu zamawiajàcych. Po poczàtkowej euforii przepis
ten nigdy jednak nie znalaz∏ szerszego zastosowa-
nia.

NOWA USTAWA

W styczniu 2004 r. ustawa o zamówieniach pu-
blicznych zosta∏a zastàpiona ustawà – Prawo za-
mówieƒ publicznych. Zmiana ta mia∏a znaczàcy
wp∏yw na funkcjonowanie systemu zamówieƒ
publicznych, tak˝e w zakresie rozstrzygania spo-
rów.

Wprowadzono nowà nazw´ – Êrodki ochrony praw-
nej, wÊród których w dalszym ciàgu by∏y protest, od-
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wo∏anie i skarga do sàdu. Ka˝dy z tych Êrodków zosta∏
jednak znaczàco zmodyfikowany.

WczeÊniej wystarczy∏o, aby protest by∏ tylko umoty-
wowany. W praktyce wi´c ka˝de pismo niezadowolo-
nego wykonawcy skierowane do zamawiajàcego spe∏-
nia∏o rol´ protestu. W nowej ustawie post´powanie
protestacyjne, w tym sam protest, zosta∏o znaczàco
sformalizowane.

Zasady wnoszenia odwo∏aƒ zosta∏y utrzymane, przy
czym do nowej ustawy przeniesiono przepisy noweli-
zujàce jeszcze w sierpniu 2003 r. ustaw´ o zamówie-
niach publicznych, w myÊl których wszystkich trzech
arbitrów wyznacza∏ prezes UZP. Umocowanie ustawo-
we znalaz∏ te˝ pomys∏, aby wyznaczanie to nast´po-
wa∏o w drodze losowania komputerowego z listy pro-
wadzonej przez prezesa UZP. Dotychczasowa lista ar-
bitrów straci∏a moc, zaÊ nowa powsta∏a w paêdzierni-
ku 2004 r. w wyniku og∏oszonego naboru i po przepro-
wadzeniu post´powania kwalifikacyjnego. Znalaz∏y
si´ na niej 363 osoby. Zasady funkcjonowania arbi-
trów nie zmieni∏y si´ poza tym, i˝ wpis na list´ sta∏ si´
kadencyjny, na okres szeÊciu lat.

Zmiany dotkn´∏y nawet skargi. W nowej ustawie
zdecydowano, i˝ wnosiç si´ jà b´dzie do sàdu okr´go-
wego w∏aÊciwego dla siedziby zamawiajàcego, a sàd
przy jej rozpatrywaniu b´dzie stosowa∏ przepisy kpc
o apelacji.

Te rozwiàzania szybko okaza∏y si´ chybione. Trzy
sformalizowane Êrodki odwo∏awcze znaczàco
wyd∏u˝a∏y post´powanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego. Protest straci∏ w dodatku swoje
pierwotne znaczenie i nikt specjalnie nie przywià-
zywa∏ do niego wagi. Sta∏ si´ wi´c ca∏kowicie nie-
efektywnym Êrodkiem ochrony prawnej.

Jeszcze gorzej zacz´∏o funkcjonowaç rozpoznawanie
odwo∏aƒ. Nieefektywny by∏ brak kumulacji Êrodków
ochrony prawnej i ∏àcznego rozpoznawania odwo∏aƒ.
S∏abo przygotowani arbitrzy oraz losowanie innego
sk∏adu do ka˝dej, nawet powtarzajàcej si´ sprawy
wkrótce przynios∏o skutki w postaci wydawania ca∏-
kowicie rozbie˝nych wyroków. Na dodatek równie
nieefektywna sta∏a si´ sàdowa kontrola odwo∏aƒ.

Przeniesienie rozpoznawania skarg z Sàdu Okr´gowe-
go w Warszawie do kilkudziesi´ciu sàdów okr´go-
wych w ca∏ym kraju spowodowa∏o, ˝e tak˝e w tej in-
stancji orzecznictwo przesta∏o byç spójne. W sumie
budowany przez wiele lat system ochrony prawnej za-
czà∏ staczaç si´ po równi pochy∏ej i to w katastrofal-
nym tempie. Nie czekano wi´c, a˝ runie, i nowelà
z kwietnia 2007 r. rozpocz´to ca∏kowite przemodelo-
wywanie systemu Êrodków ochrony prawnej.

NOWA JAKOÂå

Zacz´∏o si´ od likwidacji listy arbitrów i powo∏a-
nia Krajowej Izby Odwo∏awczej przy prezesie
UZP, jako organu rozpoznajàcego odwo∏ania od
rozstrzygni´ç protestów wnoszonych przez wy-
konawców w post´powaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Organ ten zaczà∏ dzia∏aç w paêdzierniku 2007 r. Do
tego czasu orzeka∏y jeszcze zespo∏y arbitrów, które
nie mia∏y charakteru zawodowego. Znajdowanie si´
na liÊcie arbitrów nie wiàza∏o si´ ˝adnym wynagro-
dzeniem, a arbitrzy otrzymywali takowe tylko w przy-
padku orzekania w konkretnej sprawie.

Organ zast´pujàcy zespó∏ arbitrów by∏ jego ca∏kowi-
tym przeciwieƒstwem. KIO zosta∏o usytuowane
w systemie Êrodków ochrony prawnej jako organ sta-
∏y, majàcy w∏asnà struktur´ organizacyjnà i sk∏adajà-
cy si´ z etatowych cz∏onków zatrudnionych na pod-
stawie powo∏ania. O ile mog∏y powstawaç wàtpliwo-
Êci co do samodzielnoÊci KIO, o tyle wp∏yw prezesa
UZP na cz∏onków Izby by∏ nieporównanie mniejszy
ni˝ w przypadku arbitrów, a w zakresie orzekania
cz∏onkowie Izby uzyskali ustawowà gwarancj´ nieza-
wis∏oÊci.

Sama procedura rozpoznawania odwo∏aƒ niewiele
jeszcze ró˝ni∏a si´ od tej, którà stosowa∏y zespo∏y arbi-
trów. W dalszym ciàgu post´powanie odwo∏awcze
opiera∏o si´ na odpowiednim stosowaniu przepisów
kpc o sàdzie polubownym (arbitra˝owym), chocia˝
w ustawie pojawi∏o si´ wi´cej przepisów regulujàcych
to post´powanie odr´bnie. KIO rozpoznawa∏o odwo-
∏anie w sk∏adzie trzyosobowym, przy czym wszyscy
cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego, w tym przewodni-
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czàcy, wyznaczani byli przez prezesa Izby z alfabetycz-
nej listy cz∏onków Izby wed∏ug kolejnoÊci wp∏ywu od-
wo∏aƒ.

Nowelà z wrzeÊnia 2008 r. ograniczony zosta∏ za-
kres spraw, co do których mo˝na by∏o wnieÊç od-
wo∏anie w post´powaniach o wartoÊci poni˝ej
progu unijnego. Natomiast w grudniu 2009 r.
uchwalono kolejnà nowelizacj´, która dokona∏a
dalszych radykalnych zmian w zakresie Êrodków
ochrony prawnej.

Przestano ju˝ okreÊlaç KIO jako organ dzia∏ajàcy przy
prezesie UZP, co mia∏o na celu jednoznaczne podkre-
Êlenie samodzielnoÊci Izby. Co najwa˝niejsze jednak,
zmieniono procedur´ rozpoznawania Êrodków ochro-
ny prawnej. Przede wszystkim zrezygnowano z prote-
stu jako jednego ze Êrodków ochrony prawnej. Uzna-
no, ˝e jest to Êrodek ca∏kowicie nieefektywny, niepo-
trzebnie wyd∏u˝ajàcy post´powanie. Podstawowym
Êrodkiem ochrony prawnej sta∏o si´ zatem odwo∏anie
wnoszone do prezesa KIO (a nie do prezesa UZP, jak
wczeÊniej). W ustawie zawarto przepisy regulujàce
szczegó∏owo post´powanie odwo∏awcze. JednoczeÊnie
ustalono, ˝e odwo∏anie rozpoznaje Izba, co do zasady,
w sk∏adzie jednoosobowym.

Drugim, instancyjnym Êrodkiem ochrony prawnej
sta∏a si´ skarga. W dalszym ciàgu utrzymano rozpo-
znawanie jej przez sàdy okr´gowe w∏aÊciwe dla siedzi-
by zamawiajàcego i dzia∏ajàce, w zakresie nieuregulo-
wanym w ustawie, przy odpowiednim stosowaniu
przepisów kpc o apelacji. JednoczeÊnie wprowadzono
wysokà sta∏à op∏at´ od skargi, a w przypadku skargi
na wybór oferty – op∏at´ stosunkowà, zale˝nà od war-
toÊci przedmiotu sporu.

ZAMIAST PODSUMOWANIA

Tak ukszta∏towany system Êrodków ochrony
prawnej istnieje do dziÊ. Po kilku ju˝ latach jego
funkcjonowania mo˝na stwierdziç, ˝e w przewa-
˝ajàcej cz´Êci si´ sprawdzi∏. Szczególna zas∏uga
w tym Krajowej Izby Odwo∏awczej, która sta∏a si´
organem profesjonalnym i kompetentnym, po-
rzàdkujàcym system i wprowadzajàcym swoim
orzecznictwem jednolità wyk∏adni´ prawa.

OczywiÊcie w miar´ up∏ywu czasu orzecznictwo to za-
cz´∏o si´ troch´ ró˝niç, ale jest to z pewnoÊcià rzecz
mo˝liwa do uregulowania wewnàtrz samej Izby. Za
z∏e rozwiàzanie autor niniejszego artyku∏u uznaje je-
dynie przyj´cie zasady orzekania w sk∏adzie jednooso-
bowym. Majàc na wzgl´dzie wag´ rozpoznawanych
spraw, ich wartoÊç i coraz wi´kszà rywalizacj´ wyko-
nawców, pos∏ugujàcych si´ profesjonalnymi pe∏no-
mocnikami, sk∏ad jednoosobowy wydaje si´ nieade-
kwatny do ci´˝aru zadaƒ.

Trybuna∏ Konstytucyjny wyr´czy∏ niedawno ustawo-
dawc´, uchylajàc przepisy o niesprawiedliwej op∏acie
stosunkowej, co powinno spowodowaç urealnienie
prawa do drugiej instancji w postaci skargi do sàdu.
Przy zaporowej wr´cz wysokoÊci op∏aty prawo to przez
ostatnie lata by∏o raczej iluzoryczne.

Jak si´ jednak wydaje, szersze korzystanie z dro-
gi sàdowej powinno byç po∏àczone z ustano-
wieniem szczególnego sàdu powo∏anego do roz-
poznawania skarg w zakresie zamówieƒ publicz-
nych. Mo˝e dobrym rozwiàzaniem by∏by tu po-
wrót do dawnych przepisów okreÊlajàcych jako
w∏aÊciwy w tych sprawach Sàd Okr´gowy
w Warszawie.

Z pewnoÊcià dopracowania wymaga te˝ sama proce-
dura rozpoznawania odwo∏aƒ, bo mo˝liwoÊç ustano-
wienia na przyk∏ad 30 pe∏nomocników przez jednà ze
stron (z czym spotka∏ si´ ostatnio autor artyku∏u) nie
wp∏ywa raczej na sprawne wyjaÊnienie sprawy. Prze-
myÊlenia wymaga te˝ ∏àczenie odwo∏aƒ, bo choç jest
to rzecz niewàtpliwie zasadna, jednak pe∏en automa-
tyzm w tych sprawach nie zawsze si´ sprawdza.

Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej

pod adresem:

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

Odwiedê nas jeszcze dziÊ!


