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Jerzy Pieróg
adwokat w Kancelarii Prawnej 
PIERÓG & Partnerzy

Magdalena Marciniak
adwokat w Kancelarii Prawnej 
PIERÓG & Partnerzy

O bowiązująca do 27 lipca 
2016 r. ustawa Prawo zamó-
wień publicznych milczała 

na temat sposobu i zasad liczenia ter-
minów w niej wskazanych, odsyłając 
wprost w zakresie nieuregulowanym 
do stosowania przepisów ustawy Ko-
deks cywilny (dalej: kc). Niejednokrot-
nie powodowało to trudności związa-
ne z prawidłowym wyliczeniem m.in. 
terminu do składania ofert czy termi-
nu wnoszenia środków ochrony praw-
nej, prowadząc do ich odrzucenia, 
a tym samym często zamykając wy-
konawcom drogę do dalszego udzia-
łu w postępowaniu. Obecnie usta-
wodawca wprowadził uregulowanie, 
z którego wynika sposób liczenia 
terminów przypadających na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny, niemniej 
jednak ustawa przemilcza pozostałe 
kwestie, powodując w dalszym ciągu 

konieczność sięgania do uregulowań 
wskazanych w prawie cywilnym.

Przed nowelizacją do obliczania ter-
minów w zamówieniach publicznych 
zastosowanie miały przepisy art. 111 
i następne kc. Określały one m.in., 
że termin oznaczony w dniach kończy 
się z upływem ostatniego dnia, a jeże-
li początkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie, to przy 
obliczaniu terminu nie uwzględnia się 
dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 
W art. 115 kc wskazano, że jeżeli ko-
niec terminu do wykonania czynności 

przypada na dzień uznany ustawowo 
za wolny od pracy, to termin upływa 
dnia następnego.

Uchwała Sądu Najwyższego
W orzecznictwie Sądu Najwyższego 
różnie interpretowano pojęcie dni wol-
nych od pracy, aż do wydania w tej spra-
wie uchwały składu siedmiu sędziów 
z 25 kwietnia 2003 r. (III CZP 8/03), 
mającej moc zasady prawnej. W uchwa-
le tej wskazano, że sobota nie jest dniem 
uznanym ustawowo za wolny od pracy 
w rozumieniu art. 115 kc w związku 
z art. 165 § 1 ustawy Kodeks postępo-
wania cywilnego (dalej: kpc).

W dużym uproszczeniu rozważania 
powiększonego składu Sądu Najwyż-
szego ograniczyły się do ustalenia, 
czy wyłączenie w zakresie upływu ter-
minu danej czynności można odnosić 
także do innych dni niż wymienione 
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy. Sąd zwa-
żył, że przeprowadzenie językowej 
wykładni pojęcia ,,dzień ustawowo 
uznany za wolny od pracy” musi pro-
wadzić do wskazania w obowiązu-
jącym systemie prawnym przepisu 
ustawy (lub aktu zrównanego w mocy 
obowiązywania z ustawą), który uznaje 
konkretny dzień – określony datą lub 

Ostatnia nowelizacja przyniosła pozytywne zmiany w zakresie  
regulacji dotyczących terminów przypadających w sobotę, wskazując, 
że termin taki ulega przedłużeniu do pierwszego dnia roboczego 
następującego po dniu wolnym od pracy.

Obliczanie terminów 
Artykuł 185 ust. 8 pzp

Artykuł 14 pzp

1. Do czynności podejmowanych 
przez zamawiającego i wykonaw-
ców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepi-
sy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli koniec terminu do wyko-
nania czynności przypada na so-
botę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa dnia 
następnego po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.
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jako dzień tygodnia albo w inny spo-
sób – jako „dzień wolny od pracy”. Do-
konując analizy poszczególnych ustaw, 
a nawet aktów prawnych mających 
przed nimi pierwszeństwo, Sąd Naj-
wyższy, w odniesieniu do Konkordatu 
między Rzecząpospolitą Polską a Sto-
licą Apostolską z dnia 28 lipca 1993 r., 
nie dopatrzył się włączenia soboty 
do dni wolnych od pracy, choć w nie-
których aktach prawa podatkowego so-
bota jest traktowana odmiennie. Zgod-
nie z przepisami ordynacji podatkowej, 
jeżeli ostatni dzień terminu przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, to za ostatni dzień terminu 
uważa się dzień następujący po dniu 
lub dniach wolnych od pracy. Przepisy 
te odróżniają więc soboty od dni usta-
wowo wolnych od pracy, nie uznają 
jednak sobót za dni wolne od pracy, 
bo wówczas ich wymienienie było-
by zbędne. Można więc powiedzieć, 
że z jednej strony nie uznają one sobót 
za dni wolne od pracy (ustawowo), ale 
z drugiej zrównują je w skutkach dla 
biegu terminów z dniami ustawowo 
wolnymi od pracy. Regulacje te mają 
jednak ściśle określony zakres przed-
miotowy, gdyż dotyczą obliczania ter-
minów w postępowaniu podatkowym 
oraz terminów procesowych w postę-
powaniu przed sądami administracyj-
nymi. Są to więc przepisy wyjątkowe, 
które nie mogą powodować rozsze-
rzającej wykładni innych przepisów 
(które do nich nie odsyłają). A zatem 
nie można per analogiam odnosić ich 
do innych ustaw, w tym np. do pzp.

Na końcu Sąd Najwyższy wskazał, 
że określenie soboty jako dnia wolne-
go od pracy pojawia się, choć w nie-
dosłownym brzmieniu, w przepisach 
dotyczących prawa pracy, a zwłaszcza 
w przepisach dotyczących czasu pra-
cy. Najczęściej wolna sobota wynika 
z układu zbiorowego pracy, regula-
minu pracy, umowy stron lub jedno-
stronnego zarządzenia pracodawcy. 
Sąd Najwyższy zaznaczył przy tym, 
że wyznaczenie akurat soboty było 

przypadkowe i dowolne, bowiem okre-
ślenie drugiego wolnego dnia w tygo-
dniu może być kształtowane w każdym 
przypadku odmiennie, w tym znacze-
niu, że może to być inny dowolny dzień 
tygodnia, np. poniedziałek. Tak więc 
w ocenie Sądu Najwyższego to tylko 
praktyka ustalania przez pracodawców 
dodatkowych dni wolnych od pracy 
wskazuje przeważnie na soboty, jed-
nak nie są to wszystkie soboty w roku 
i nie są to – jego zdaniem – dni, które 
sama ustawa uznaje za wolne od pra-
cy w rozumieniu art. 165 § 1 kpc w zw. 
z art. 115 kc. Za odmiennym rozstrzyg-
nięciem powyższej kwestii nie przema-
wiają, jak stwierdził Sąd Najwyższy, 
dyrektywy wykładni funkcjonalnej, 
ponieważ w dodatkowych dniach wol-
nych od pracy, kiedy nie urzędują sądy 
i inne instytucje publiczne, w określo-
nych godzinach czynne są dyżurujące 
urzędy pocztowe, wobec czego strona 
może skutecznie dokonać czynności 
polegającej na wniesieniu pisma pro-
cesowego do sądu przy pomocy odpo-
wiedniego operatora (art. 165 § 2 kpc).

Interpelacja
Powyżej wspomniana uchwała przy-
staje do realiów biegu terminu w po-
stępowaniach cywilnych, uznając go 
za dochowany w sytuacji oddania pi-
sma procesowego w polskiej placów-

ce pocztowej operatora publicznego. 
Jednak wielokrotnie okazywało się, 
że złożenie w ten sposób np. odwoła-
nia na gruncie zamówień publicznych 
jest niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, 

że od 29 stycznia 2010 r. pzp nie zawie-
ra uregulowań zrównujących wniesie-
nie pisma w terminie z nadaniem go 
w placówce pocztowej. Stąd też gros 
różnych pism, w tym środków ochro-
ny prawnej, wysłanych zgodnie z po-
wyższą uchwałą w placówce pocztowej 
w sobotę – ku zdziwieniu wykonaw-
ców – było odrzucane jako wniesione 
po terminie.

Konieczność stosowania przepisów 
kc, a więc i odnoszenia się do sposobu 
liczenia terminów zgodnie z uchwa-
łą Sądu Najwyższego, powodowało 
de facto ich skrócenie na gruncie zamó-
wień publicznych, tak że jeśli termin 
dokonania czynności lub złożenia pi-
sma mijał w sobotę, to w praktyce mijał 
on w piątek, czyli w dzień poprzedza-
jący dzień upływu terminu. Czekanie 
z nadaniem pisma do soboty okazywa-
ło się niewłaściwe wobec braku możli-
wości skutecznego nadania go pocztą 
(pomijając oczywisty fakt, że w sobotę 
nie funkcjonują ani Krajowa Izba Od-
woławcza, ani – co do zasady – urzędy 
i instytucje będące zamawiającymi).

Powyższy problem zauważyli po-
słowie B. Rzońca i J. Warzecha, którzy 
10 lutego 2015 r. wnieśli interpelację 
poselską, zadając następujące pytanie 
prawne: „czy w opinii Pani Premier 
uzasadnione są zawarte w skardze 
złożonej do Trybunału Konstytucyj-

nego (sygn. 38/14) argumenty o tym, 
że przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych są niezgodne z konsty-
tucyjną zasadą przyzwoitej legislacji 
i zaufania do państwa i stanowionego 

W wyniku prac nowelizacyjnych w nowej 
ustawie znalazły się zapisy eliminujące sobotę 
jako dzień upływu terminu na dokonanie czyn-
ności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pzp, jak 
i na wniesienie odwołania lub przystąpienia.
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przez nie prawa?”. W celu wyjaśnienia 
skarga dotyczyła niezgodności przepi-
sów pzp z Konstytucją RP i wymienio-
nymi w zapytaniu zasadami w zakresie, 
w jakim do obliczania dziesięciodnio-
wego terminu do wniesienia odwołania 
ustawa ta odsyłała do stosowania prze-
pisów kc, przy jednoczesnej faktycznej 
niemożliwości wniesienia odwołania 
w sobotę, w dni robocze w godzinach 
między 17:00 a 7:30 dnia następnego 
oraz w inne dni trudne do przewidze-
nia, niebędące dniami ustawowo wol-
nymi od pracy.

Interpretacje UZP i KIO
W odpowiedzi na powyższą inter-
pelację ówczesny wiceprezes Urzę-
du Zamówień Publicznych wskazał, 
że do terminów wnoszenia odwołań 
na gruncie zamówień publicznych na-
leży stosować wprost rozporządzenie 
Rady (EWG, EURATOM) z dnia 3 
czerwca 1971 r. nr 1182/71, określające 
zasady mające zastosowanie do okre-
sów, dat i terminów. W jego ocenie 
rozporządzenie znajduje zastosowanie 
przez motyw 50 poprzednio obowią-
zującej dyrektywy 2004/18/WE, wo-
bec czego należy stosować je wprost 
również w polskiej ustawie. W art. 2 
ust. 2 tego rozporządzenia znajduje się 
regulacja, zgodnie z którą na gruncie 
niniejszego rozporządzenia za „dni 
robocze” uważa się wszystkie inne dni 
niż: dni ustawowo wolne od pracy, 
niedziele i soboty. Jeżeli zatem ostat-
ni dzień okresu wyrażonego inaczej 
niż w godzinach jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy, niedzielą lub sobo-
tą, to zgodnie z postanowieniem art. 3 
ust. 4 tego rozporządzenia termin ten 

kończy się następnego dnia roboczego. 
Konsekwencje stosowania tego przepi-
su dla zamówień publicznych powinny 
być takie, że jeśli termin wniesienia 
odwołania określony zgodnie z art. 182 
pzp upływa w sobotę, to ulega on au-
tomatycznemu przedłużeniu do końca 
pierwszego dnia roboczego następują-
cego po sobocie, czyli do poniedział-
ku. Tym samym zachodzi sprzeczność 
z regulacjami prawa cywilnego, a bez-
pośrednie stosowanie tego rozporzą-
dzenia do obliczania upływu terminu 
na gruncie pzp powinno mieć pierw-
szeństwo.

Problem w tym, że z powyższą in-
terpretacją nie zgodziła się Krajowa 
Izba Odwoławcza. W wyroku z 4 maja 
2015 r. (KIO 818/15) Izba stanę-
ła na stanowisku, że rozporządzenie 
nr 1182/71 określające zasady mające 
zastosowanie do okresów, dat i termi-
nów nie obejmuje swoim zakresem ter-
minów dotyczących środków ochrony 
prawnej. Zdaniem KIO unijne roz-
porządzenie nie znajduje zastosowa-
nia w procedurze odwoławczej. Izba, 
mając świadomość funkcjonowania 
zasady bezpośredniego skutku prawa 
europejskiego jako fundamentu prawa 
wspólnotowego w odniesieniu do roz-
porządzeń wydawanych przez Parla-
ment Europejski i Radę Unii Europej-
skiej oraz samą Radę Unii Europejskiej 
lub Komisję Europejską, co do rozpo-
rządzenia nr 1182/71 stwierdziła jed-
nak, że rozporządzenie to wyraźnie 
skierowane jest do organów unijnych 
tworzących prawo i w odniesieniu 
do tych podmiotów ma bezpośredni 
skutek obowiązywania.

W orzecznictwie Izby od samego 
początku funkcjonowania pzp do ob-
liczenia terminów odsyłano wyłącznie 
do przepisów kodeksu cywilnego:

n  Postanowienie KIO z 19 sierpnia 
2014 r. (KIO 1637/14)
„Odwołujący był zatem zobowiąza-

ny do wniesienia odwołania w terminie 
5 dni od dnia otrzymania informacji 
o wynikach postępowania, tj. w termi-
nie do dnia 9 sierpnia 2014 roku.

Należy przy tym zauważyć, że dzień 
9 sierpnia 2014 roku (sobota) nie jest 
dniem uznanym ustawowo za dzień 
wolny od pracy, a zatem nie mógł być 
podstawą do przedłużenia terminu 
do wniesienia odwołania”.

n  Postanowienie KIO z 7 stycznia 
2016 r. (KIO 2777/15)
„Ustawa Prawo zamówień publicz-

nych nie zawiera przepisów doty-
czących sposobu liczenia terminów 
w postępowaniu odwoławczym. 
W konsekwencji również w odniesie-
niu do terminów wskazanych w roz-
porządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie regulaminu postępowania 
przy rozpoznawaniu odwołań zasto-
sowanie znajdzie art. 14 Pzp stanowią-
cy, że do czynności podejmowanych 
przez zamawiającego i wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia stosuje się przepisy kodek-
su cywilnego, jeżeli przepisy ustawy 
nie stanowią inaczej”.

Decyzja ustawodawcy
Biorąc pod uwagę powyżej omówione, 
dość istotne rozbieżności, ustawodawca 
zdecydował się w końcu uciąć dysku-
sję i przesądzić jednoznacznie, co zrobić 
z terminem przypadającym na sobotę. 
W wyniku prac nowelizacyjnych w nowej 
ustawie znalazły się dwa jednakowe za-
pisy eliminujące sobotę jako dzień upły-
wu terminu na dokonanie czynności, 
o której mowa w art. 14 ust. 1 pzp, jak 
i na wniesienie odwołania lub przystąpie-
nia. Analogiczne bowiem rozwiązanie jak 

Artykuł 185 ust. 8 pzp

Jeżeli koniec terminu do wykona-
nia czynności przypada na sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następ-
nego po dniu lub dniach wolnych 
od pracy.

Artykuł 115 kc

Jeżeli koniec terminu do wyko-
nania czynności przypada na 
dzień uznany ustawowo za wolny 
od pracy, termin upływa dnia 
następnego.
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w art. 14 ust. 2 pzp ustawodawca zasto-
sował w art. 185 ust. 8 pzp, co implikuje 
konieczność wyeliminowania soboty jako 
dnia upływu terminu również w przypad-
ku wnoszenia środków ochrony prawnej.

Należy się zatem zastanowić, jaki re-
alny wpływ na bieg terminów na grun-
cie ustawy Pzp będą miały te dwie 
nowe regulacje. Otóż, po pierwsze, 
wydłużą one terminy dokonywania 
czynności przez zamawiających i wy-
konawców oraz, co istotniejsze, wy-
dłużą dość krótkie terminy wnoszenia 
środków ochrony prawnej. Z drugiej 
strony zmiany ewidentnie mają ułatwić 
poruszanie się na gruncie zamówień 
publicznych podmiotom niemającym 
wiedzy prawniczej, tak aby miały jasną 
sytuację co do tego, do kiedy zobowią-
zane są wykonać daną czynność lub 
wnieść np. odwołanie. Problem jednak 
w tym, że obecne uregulowania podwa-
żają dotychczasową linię orzeczniczą 
KIO, zgodnie z którą należy stosować 
zasady liczenia terminów utrwalone 
na gruncie kodeksu cywilnego.

Nowy sposób liczenia terminów
Jak zatem praktycznie liczyć terminy 
na gruncie prawa zamówień publicz-
nych od dnia 28 lipca 2016 r.? Najlepiej 
zobrazować to na prostych przykładach:
1. Zamawiający wezwał wykonawcę 
do uzupełnienia oferty oraz złożenia 
wyjaśnień w terminie 10 dni od dnia 
doręczenia wezwania, doręczając mu je 
faksem w dniu 7 września 2016 r. Upływ 
terminu przypadał zatem na dzień 
17 września 2016 r. (sobota). Aktualna 
pozostaje tutaj zasada, że jeżeli począt-
kiem terminu oznaczonego w dniach 
jest pewne zdarzenie, to przy oblicza-
niu terminu nie uwzględnia się dnia, 
w którym to zdarzenie nastąpiło (czyli 
w niniejszym przykładzie 7 września 
2016 r.). Pomijając przy liczeniu dzień 
18 września (niedzielę) jako dzień 
ustawowo wolny od pracy, należy 
uznać, że termin na dokonanie czyn-
ności przez wykonawcę minie zatem 
19 września 2016 r. (poniedziałek).

Częściowego ograniczenia dozna na-
tomiast zasada wynikająca z art. 111 
kc, wskazującego, że termin oznaczony 
w dniach kończy się z upływem ostat-
niego dnia; na gruncie zamówień pu-
blicznych będzie to ostatnia godzina 
urzędowania zamawiającego – w przy-
padku złożenia ich w formie pisemnej, 
lub koniec dnia – w przypadku prze-
słania wyjaśnień za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość.
2. Zamawiający dokonał czynności od-
rzucenia oferty wykonawcy w postępo-
waniu poniżej progów unijnych. Poin-
formował o tym wykonawcę 1 sierpnia 
2016 r. w formie elektronicznej. Termin 
na wniesienie odwołania mija zatem 
w sobotę 6 sierpnia 2016 r. Niemniej 
jednak, stosując regulację z art. 185 
ust. 8 pzp, należy uznać, że termin 
ten ulega przesunięciu do 8 sierpnia 
2016  r. (poniedziałek) i do tego dnia 
należy złożyć odwołanie w KIO. Upływ 
terminu nastąpi – w przypadku zło-
żenia odwołania w formie papierowej 
– z chwilą zakończenia urzędowania 
KIO w tym dniu, a w przypadku złoże-
nia odwołania w formie elektronicznej 
z bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym – wraz z końcem tego dnia.

W obu powyższych przypadkach 
należy pamiętać o jeszcze jednym no-
wym uregulowaniu, dodanym do treści 
art. 180 ust. 5 pzp, zgodnie z którym 
domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, 
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wnie-
sienia przy użyciu środków komunika-
cji elektronicznej. Analogicznie zasada 
ta powinna znaleźć zastosowanie do ter-
minu czynności dokonywanych przez 
wykonawców, a przesyłanych zamawia-
jącemu drogą elektroniczną lub faksem, 
o ile zamawiający sam nie wskazał go-
dziny wykonania zobowiązania.

Rozwianie wątpliwości
Wydaje się, że nowe regulacje pozwo-
lą ustabilizować sytuację związaną 

z określeniem daty upływu terminu 
przypadającego na sobotę. Zmienio-
ne przepisy wyeliminują na pewno 
wątpliwości wynikające z rozbież-
ności poglądów Urzędu Zamówień 
Publicznych i Krajowej Izby Odwo-
ławczej. Przy czym rozbieżności te 
z pewnością nie wpływały pozytyw-
nie na postrzeganie obydwu organów, 
niezależnie od tego, który z nich miał 
rację (chociaż naszym zdaniem zde-
cydowanie lepsze podstawy praw-
ne miało stanowisko KIO). Z jednej 
bowiem strony kwestia wydawała się 
na tyle błaha, że nie powinna pro-
wadzić do takich nieporozumień. 
Z drugiej zaś strony przesądzenie, 
jakim dniem jest sobota i jak należy 
ją traktować, wymagała burzliwych 
dyskusji, wielu orzeczeń i co najmniej 
kilku opinii, a nawet zaangażowania 
Trybunału Konstytucyjnego i posłów 
na Sejm VII kadencji.

Samą nowelizację w tym zakresie 
należy ocenić pozytywnie, zniwelu-
je ona niepewność związaną z wno-
szeniem środków ochrony prawnej, 
przedłuży terminy z 10 do nawet 12 
dni oraz z 5 do 7 dni. Odtąd wyko-
nawcy nie będą musieli zastanawiać 
się, do jakich przepisów sięgać, aby 
zmieścić się w terminie przypadają-
cym na sobotę, nie będą też musieli 
zwracać się z wnioskami o wydawanie 
opinii w tym zakresie i ponosić nega-
tywnych konsekwencji odmiennego 
postrzegania tej kwestii. 

Podstawa prawna

n ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2016 r., 

poz. 380 ze zm.)

n ustawa z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(DzU z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

n ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. DzU z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)


