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Aktualności

Na rynku zamówień publicznych – śmiało można 
stwierdzić – nie ma fachowców, którzy nie znają,  
a właściwie „nie wychowali się” na Pana komenta-
rzach do ustawy o zamówieniach publicznych, a nas- 
tępnie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Rzeczywiście, komentarz do ustawy o zamówieniach 
publicznych był jednym z pierwszych komentarzy.  
I jednocześnie jedynym, który jest kontynuowany do dziś. 
Jego pierwsze wydanie ukazało się w Wydawnictwie 
CH Beck w 1996 r., a pisałem go, będąc pracownikiem 
UZP odpowiedzialnym za system odwołań. Początkowo 
jako współautor, razem z emerytowanym sędzią Sądu Naj-
wyższego Waldemarem Łysakowskim, opublikowaliśmy 
trzy wydania. Od 2000 r. komentarze piszę samodzielnie 
i jak dotąd miały one 13 wydań. Przeciętny nakład każde-
go to kilka tysięcy egzemplarzy, natomiast bestsellerem 
wydawniczym stała się edycja z 2004 r., będąca komen-
tarzem do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
która wyszła w nakładzie ok. 10 tys. egzemplarzy. 

Każde kolejne wydanie komentarza dostosowane 
jest do zmieniających się przepisów. Rosnąca objętość 
komentarza spowodowała, że w 2013 r. zaczął się on 
ukazywać w serii Dużych Komentarzy Becka. W związku 
z tym rozszerzony został o warstwę teoretyczną, opartą 
na bogatym obecnie piśmiennictwie. Myślę jednak, że 
nadal jego największą zaletą jest to, iż napisany został 

przystępnym językiem, ułatwiającym korzystanie z niego 
w codziennej pracy wszystkim osobom zajmującym się 
zamówieniami publicznymi.

Niektórzy eksperci uważają, że obecny system zamó-
wień publicznych zawalił się, a trzeba wprowadzić 
w życie przepisy nowych dyrektyw. Czasu mało, 
brak obsady kadrowej w UZP, a przygotowany przez 
poprzedni rząd projekt ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, ich zdaniem, nie nadaje się do akceptacji, 
bo… I tu pojawiają się dziesiątki opinii odrzucających 
projekt w całości lub akceptujących go wybiórczo. 
Jak Pan, jako ekspert ekspertów, ocenia aktualną 
sytuację na rynku zamówień publicznych?

Rynek zamówień publicznych radzi sobie nieźle. Świa-
domość zamawiających nieustannie rośnie, a wykonawcy 
zorientowali się, że umiejętność poruszania się w przepisach 
dotyczących zamówień publicznych przynosi wymierne 
efekty. Jak Pani zauważyła, rynek stworzył też zajęcie dla 
wielu ekspertów, chociaż nie zawsze najwyższych umie-
jętności. Ale oni także przyczyniają się do umocnienia 
tego rynku. Natomiast zupełnie nie nadąża za rosnącym 
rynkiem cały system zamówień publicznych, a przede 
wszystkim tworzące go przepisy oraz odpowiedzialne za 
jego funkcjonowanie instytucje. 

W tym miejscu trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć 
– do zapaści systemu zamówień publicznych doprowa-
dziła nieodpowiedzialna polityka przedstawicieli władzy. 
Nieobsadzone od dwóch lat stanowisko Prezesa UZP 
to skandal, nierozpoczęcie od razu w 2014 r. prac nad 
dostosowaniem polskiego prawa do nowych dyrektyw to 
kolejny skandal. Nieprzemyślane nowelizacje (chociażby 
ta o podwykonawstwie), brak jasnej koncepcji funkcjo-
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nowania systemu, ale także zwykła niekompetencja oraz 
niczym nieusprawiedliwione samozadowolenie – to tylko 
niektóre z cech charakteryzujących poczynania osób  
i organów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne 
w Polsce. 

System się rozregulował, praktycznie stracono nad  
nim kontrolę, a nikt nie ma pomysłu, jak go odbudować 
lub wręcz stworzyć na nowo. Zarówno sposób przygo-
towania, jak i efekt rządowych prac nad wdrożeniem 
nowych dyrektyw pokazuje, że nikomu nie zależy na 
przywróceniu sprawnego i efektywnego systemu. Szkoda 
więc czasu na analizę rządowego projektu zmian, bo to 
bubel, który, co prawda, próbuje wdrożyć postanowienia 
dyrektyw, ale nie tworzy spójnego i przemyślanego sys-
temu zamówień publicznych. A wiele instytucji prawnych 
wymaga poprawienia, podobnie zresztą jak poważne 
zmiany powinny nastąpić w organach odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie systemu. Tymczasem rządowy projekt 
nie jest twórczym wdrożeniem dyrektyw, lecz zwykłym 
przepisaniem niektórych postanowień, uzupełnionym  
o dotychczasowe przepisy ustawy. On nie tworzy nowej 
jakości w systemie, stąd tak powszechna fala krytyki, 
jaka go spotkała.

Gdyby zwrócili się do Pana zamawiający i wykonawcy 
z pytaniem: Panie Mecenasie, jak żyć – co by Pan 
im doradził?

Aby rzetelnie i fachowo wykonywali to, co do nich 
należy, tu i teraz, w obecnym stanie prawnym i organi-
zacyjnym, a nie tracili czasu na debaty o nowelizacji. 
Aby doskonalili swoje umiejętności i kompetencje, bo 
te zawsze będą w cenie, niezależnie od treści obowią-
zującego prawa. Aby procedury udzielania zamówień 
stosowali z pożytkiem dla swoich instytucji, a nie dla 
przestrzegania przepisów i zadowolenia organów kontrol- 
nych. Natomiast odnosząc się do problemu wdrożenia 
nowych dyrektyw, chcę podkreślić, że ich twórcza ada-
ptacja do polskich warunków społeczno-gospodarczych 

powinna pozwolić na stworzenie naprawdę przejrzystego 
i efektywnego systemu zamówień publicznych. Wymaga 
to jednak podjęcia wysiłku intelektualnego oraz organi-
zacyjnego i powołania zespołu fachowców, składającego 
się z doświadczonych praktyków w stosowaniu ustawy 
w Polsce, a także ekspertów prawa europejskiego, 
w celu przygotowania projektu nowej ustawy, który 
stałby się podstawą dalszych prac legislacyjnych. 

Na początek zadaniem tego zespołu powinna być 
przede wszystkim analiza i ocena stanu zamówień pub- 
licznych w Polsce, wykonana na podstawie materiału 
zebranego od zamawiających, wykonawców, instytu- 
cji rozstrzygających spory oraz instytucji kontrolnych. 
A my wszyscy możemy w tym pomóc, bo to także nasz 
interes.

Planuje Pan napisanie komentarza do nowej ustawy 
– Prawo zamówień publicznych?

Oczywiście, mam zamiar napisać komentarz do 
nowej ustawy. Jestem do tego zobligowany umową  
z wydawnictwem, która przewiduje obowiązek przy-
gotowania komentarza do zmienionych przepisów. 
Na razie jednak nie skupiam się nad jego treścią, po-
nieważ trudno przewidzieć, jaki kształt przyjmie nowe 
prawo dotyczące zamówień publicznych. Z pewnością 
natomiast przygotowywać je będą nowi ludzie. Mam 
nadzieję, że zrobią to w sposób profesjonalny, a jed-
nocześnie wykorzystają dotychczasowe doświadczenia 
w tym zakresie.

Rozmawiała Elżbieta Cierlica

•	kompleksowe	doradztwo	prawne	w	zakresie	zamówień	publicznych;

•	kompleksowe	doradztwo	beneficjentom	środków	unijnych;

•	doradztwo	dla	instytucji	zarządzających	i	sprawujących	nadzór	nad	wdrażaniem	 
	 projektów	finansowanych	ze	środków	unijnych;

•	reprezentacja	przed	Krajową	Izbą	Odwoławczą	i	sądami;

•	reprezentacja	w	sprawach	związanych	z	korektami	finansowymi.
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