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D o wypowiedzi na temat Krajowej Izby Odwo-
∏awczej sk∏oni∏o mnie 10-lecie jej dzia∏alnoÊci,
obchodzone na poczàtku grudnia 2017 r.

Wbrew jednak tytu∏owi nie b´dzie to naukowa rozpra-
wa na temat pozycji i zadaƒ KIO w systemie zamówieƒ
publicznych, a w szczególnoÊci w systemie Êrodków
ochrony prawnej, lecz spostrze˝enia i uwagi praktyka,
dzia∏ajàcego w tym systemie od samego poczàtku. By-
∏em bowiem jednà z osób, które 22 lata temu tworzy∏y
ramy organizacyjne i wdra˝a∏y do praktyki funkcjono-
wanie zespo∏ów arbitrów. Sam zresztà orzeka∏em jako
arbiter z listy Prezesa UZP przez prawie 10 lat, a póêniej
wyst´powa∏em dziesiàtki razy jako pe∏nomocnik przed
Krajowà Izbà Odwo∏awczà. Mia∏em te˝ to szcz´Êcie, ˝e
bezpoÊrednio uczestniczy∏em w 2007 r. w jednej z os-
tatnich rozpraw przed zespo∏em arbitrów, a nast´pnie
by∏em pe∏nomocnikiem na jednej pierwszych rozpraw
przed Krajowà Izbà Odwo∏awczà.

W poni˝szej wypowiedzi zawar∏em analiz´ obecnej roli
KIO w ca∏ym systemie zamówieƒ publicznych i na pod-
stawie tej analizy stara∏em si´ sformu∏owaç wnioski,
które mogà byç przydatne w pracach nad okreÊleniem
pozycji Izby w przysz∏ych rozwiàzaniach ustawowych.

Pod uwag´ wzià∏em podstawowe aspekty prawne, ma-
jàce wp∏yw na okreÊlenie roli KIO.

KIO JAKO ELEMENT WYMIARU
SPRAWIEDLIWOÂCI

Konstytucja w art. 175 ust. 1 stanowi, i˝ wymiar spra-
wiedliwoÊci w RP sprawujà Sàd Najwy˝szy, sàdy po-
wszechne, sàdy administracyjne oraz sàdy wojskowe.
W art. 174 okreÊla zaÊ, ˝e wyroki w imieniu RP wydajà
sàdy i trybuna∏y. Krajowa Izba Odwo∏awcza nie jest ani
sàdem, ani trybuna∏em. Nie jest wi´c konstytucyjnym
elementem wymiaru sprawiedliwoÊci, a wyroki KIO nie
sà wydawane w imieniu RP. Czym zatem jest KIO?

Na pewno jest organem paƒstwowym, ustanowionym
w drodze ustawy. Powsta∏a jako nast´pca zespo∏ów
arbitrów w celu profesjonalizacji rozstrzygania sporów
w zamówieniach publicznych. Te bowiem stawa∏y si´
coraz powa˝niejsze, czasami dotyczy∏y zamówieƒ o ol-
brzymiej, bo wielomiliardowej wartoÊci, a ich rozstrzy-
gni´cie wymaga∏o dog∏´bnej znajomoÊci wielu dziedzin
prawa. Stàd zespo∏y arbitrów, nawet te dzia∏ajàce po
reformie z 2004 r., nie by∏y w stanie zagwarantowaç
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odpowiedniego poziomu orzekania (nale˝y pami´taç, ˝e
arbitrzy z listy Prezesa UZP nie musieli byç prawnika-
mi). Dzia∏a∏y co prawda na mocy ustawy, ale nie mo˝na
im by∏o przypisaç statusu organu. Dlatego KIO, sk∏ada-
jàca si´ z zawodowych cz∏onków, mia∏a staç si´ wyspe-
cjalizowanym organem, zapewniajàcym profesjonalizm
w merytorycznym rozstrzyganiu spraw z zakresu zamó-
wieƒ publicznych, orzekajàcym w sposób gwarantujàcy
niezawis∏oÊç przy rozpatrywaniu spraw, a jednoczeÊnie
dzia∏ajàcym sprawnie, w krótkim terminie koƒczàc pro-
cedury odwo∏awcze.

Po up∏ywie 10 lat mo˝na stwierdziç, ˝e KIO zadaniu te-
mu podo∏a∏a i sta∏a si´ takim w∏aÊnie organem. Problem
pozosta∏ tylko w statusie Izby. Skoro nie jest ona sàdem
czy trybuna∏em, a jest organem paƒstwowym i wydaje
orzeczenia, to nie powinno budziç wàtpliwoÊci, ˝e jest
organem administracyjnym. Bioràc pod uwag´ sposób
powo∏ywania cz∏onków KIO, a tak˝e kierownictwa Izby,
organ ten podlega ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki. Pomimo tego jego niezawis∏oÊç w orzeka-
niu nie budzi, przynajmniej moim zdaniem, ˝adnej
wàtpliwoÊci. Potwierdzi∏ to zresztà Trybuna∏ Sprawie-
dliwoÊci UE, uznajàc KIO za organ sàdowy1 w rozumie-
niu art. 267 TFUE2, tzn. taki, który w trakcie orzekania
mo˝e interpretowaç prawo krajowe i mo˝e zwracaç si´
do TSUE z pytaniami w kwestiach niezb´dnych dla wy-
dania wyroku. Podstawà takiego stanowiska TSUE nie
by∏a z pewnoÊcià pozycja ustrojowa KIO, lecz jej nieza-
wis∏oÊç podczas orzekania.

Pomimo wyrobionej w praktyce pozycji, status KIO po-
Êród organów zajmujàcych si´ stosowaniem prawa bu-
dzi jednak wàtpliwoÊci doktrynalne. O koniecznoÊci
wzmocnienia pozycji KIO szczególnie cz´sto wypowia-
da si´ Ryszard Szostak3, widzàc np. celowoÊç uzupe∏-
nienia w tym zakresie art. 175 ust. 1 Konstytucji czy
przekazania spraw zwiàzanych z powo∏ywaniem
cz∏onków KIO Prezydentowi. Nie negujàc tych g∏osów,
a nawet w pe∏ni zgadzajàc si´ z Ryszardem Szosta-
kiem, ˝e „niezr´czna jest podleg∏oÊç Izby Ministrowi
Finansów i Rozwoju, w którego rozbudowanym resor-
cie udziela si´ wielu kluczowych zamówieƒ, obj´tych –
na wypadek sporu – w∏aÊciwoÊcià KIO”4, nie uwa˝am,
aby istnia∏a koniecznoÊç „dopisania” KIO do organów
wymiaru sprawiedliwoÊci, czyli wpisania Izby do Kon-
stytucji.

KIO w obecnym kszta∏cie w pe∏ni i zadowalajàco wype∏-
nia kompetencje w zakresie organu rozstrzygajàcego
spory w zakresie zamówieƒ publicznych. Potwierdza to
orzecznictwo sàdów okr´gowych rozpatrujàcych skargi
na orzeczenia KIO. Ka˝de zbli˝anie tego organu do
organów sàdowych rodzi∏oby pytanie o powody wyod-
r´bnienia go z tych organów. Sk∏ania∏oby wr´cz do prze-
niesienia orzekania w gesti´ sàdów. Przy obecnej orga-
nizacji i sposobie orzekania sàdów powszechnych by∏by
to krok w ty∏, parali˝ujàcy w praktyce udzielanie zamó-
wieƒ publicznych.

Nie wydaje mi si´ potrzebne tworzenie z KIO wymiaru
sprawiedliwoÊci. Trudno by∏oby chyba w tym wymiarze
zaakceptowaç sposób naboru i rodzaj wymagaƒ stawia-
nych cz∏onkom KIO podczas post´powania kwalifika-
cyjnego. Tymczasem brak KIO poÊród organów wy-
miaru sprawiedliwoÊci nie podwa˝a jej kompetencji
w zakresie orzekania, nie os∏abia te˝ profesjonalizmu
czy niezawis∏oÊci. Natomiast zgadzam si´, i˝ Izba po-
winna byç usytuowana bezpoÊrednio przy Prezesie Ra-
dy Ministrów. Podobnie powinno byç usytuowane po-
wo∏ywanie cz∏onków KIO czy jej organów.

KIO JAKO SÑD POLUBOWNY

KIO jest organem administracyjnym, ale do post´po-
wania odwo∏awczego stosuje si´ procedur´ opartà na
prawie cywilnym. Procedura ta jest opisana w ustawie
Prawo zamówieƒ publicznych (dalej ustawa Pzp) oraz
w przepisach rozporzàdzenia w sprawie regulaminu po-
st´powania przy rozpoznawaniu odwo∏aƒ5. W zakresie
nieuregulowanym ustawa Pzp w art. 185 ust. 7 odsy∏a
do przepisów Kodeksu post´powania cywilnego (dalej
Kpc) o sàdzie polubownym (arbitra˝owym). I to odes∏a-
nie jest chyba pierwszym powodem, dla którego KIO

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

1 Sprawa C-465/11 Forposta SA i ABC Direct Contact sp. z o.o.

p-ko Poczta Polska SA.
2 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-

wana z 26.10.2012 r., Dz. Urz. UE C 326).
3 Zob. m.in. 10-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwo∏awczej –

co dalej? w Monografii wydanej przez UZP w 2017 r.
4 Tam˝e s. 43.
5 Rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r.

(t. jedn. Dz. U. 2014, poz. 964)
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jest uto˝samiana czy porównywana do sàdu polubow-
nego. Tymczasem odes∏anie zastosowane w art. 185
ust. 7 ustawy Pzp jest ca∏kowicie mylàce i tak napraw-
d´ – zb´dne. Du˝o bardziej przydatne by∏oby odes∏anie
do odpowiedniego stosowania przepisów ca∏ego Kpc,
gdy˝ przepisy o sàdzie polubownym w post´powaniu
odwo∏awczym nie majà ˝adnego zastosowania, zaÊ od-
powiednie stosowanie niektórych przepisów Kpc jest
wr´cz wskazane. Jak si´ wydaje, przepis art. 185 ust. 7
jest pozosta∏oÊcià po wczeÊniejszych rozwiàzaniach,
które próbowa∏y przyrównaç rozpoznawanie odwo∏aƒ
do dzia∏alnoÊci sàdu polubownego, chocia˝ w rzeczywi-
stoÊci z sàdem polubownym nigdy nie mia∏o to zbyt
du˝o wspólnego.

Te historyczne aspekty sà niewàtpliwie drugim powo-
dem, dla którego w dzia∏alnoÊci KIO próbuje si´ dopa-
trywaç elementów sàdu polubownego. KIO jest prze-
cie˝ nast´pcà zespo∏ów arbitrów, a w tym ostatnim
przypadku ju˝ sama nazwa nasuwa porównania do sà-
du polubownego (arbitra˝u). Tymczasem tak napraw-
d´ na ka˝dym etapie funkcjonowania zespo∏ów arbi-
trów wi´cej ich od prawdziwego arbitra˝u dzieli∏o, ni˝
zbli˝a∏o. Najbli˝ej niewàtpliwie by∏o wtedy, gdy strony
post´powania odwo∏awczego mia∏y prawo do samo-
dzielnego wskazywania arbitrów (przewodniczàcego
zespo∏u wskazywa∏ Prezes UZP), a do sàdu mo˝na by∏o
tylko wnieÊç skarg´ o uchylenie wyroku sàdu polubow-
nego na zasadach przewidzianych w Kpc.

W funkcjonowaniu KIO nie ma ju˝ ˝adnych elemen-
tów pozwalajàcych na porównywanie Izby do sàdu po-
lubownego (arbitra˝owego). Stàd odes∏anie w tym za-
kresie w ustawie Pzp jest zb´dne. Nie ma te˝ ˝adnej po-
trzeby, aby dzia∏alnoÊç KIO mia∏a zmierzaç w kierunku
sàdów polubownych. Istotà tych ostatnich, na co zresz-
tà wskazuje sama nazwa, jest dà˝enie do polubownego
za∏atwienia sprawy. Tymczasem rola KIO jest wr´cz
przeciwna, a mo˝liwoÊç „dogadania si´” zamawiajàce-
go i wykonawcy nie jest dopuszczalna na ˝adnym eta-
pie post´powania o zamówienie publiczne (poza pew-
nymi wyjàtkami, szczególnie w trybie z wolnej r´ki),
a nie tylko post´powania odwo∏awczego. Przedmiotem
orzekania przez KIO sà naruszenia prawa przez zama-
wiajàcego, a wzgl´dy s∏usznoÊci nie sà brane pod uwa-
g´. Dlatego nie widz´ ˝adnych mo˝liwoÊci przekszta∏-
cenia KIO w organ dzia∏ajàcy jak sàd polubowny.

KIO JAKO ORGAN KONTROLNY

Zgodnie z art. 192 ust. 7 Izba nie mo˝e orzekaç co do
zarzutów, które nie by∏y zawarte w odwo∏aniu. Z prze-
pisu tego wynika jednoznacznie, ˝e KIO nie ma
uprawnieƒ do sprawdzania prawid∏owoÊci przeprowa-
dzenia post´powania o zamówienie publiczne, w ra-
mach którego wniesiono odwo∏anie. Nie sprawdza
wi´c z urz´du, czy dosz∏o w post´powaniu do narusze-
nia prawa. Dzia∏a jedynie w takim zakresie, w jakim
wykonawca podniós∏ to w zarzutach odwo∏ania. Na-
wet stwierdzenie przez KIO w trakcie post´powania
odwo∏awczego naruszenia prawa przez zamawiajàcego
nie mo˝e byç brane pod uwag´ przy orzekaniu, je˝eli
naruszenia tego nie ujà∏ wykonawca we wniesionym
odwo∏aniu.

Przypisywanie KIO roli kontrolnej wynika prawdopo-
dobnie z dwóch przes∏anek. Pierwszà jest rozpatrywa-
nie zastrze˝eƒ wniesionych przez zamawiajàcego od
wyników kontroli przeprowadzonej przez UZP. W ta-
kim przypadku KIO podejmuje uchwa∏´ wyra˝ajàcà
wià˝àcà dla Prezesa UZP opini´ w sprawie. Zakres tej
opinii mo˝e odnosiç si´ jednak tylko do tych elemen-
tów post´powania o zamówienie publiczne, co do któ-
rych na wyniki kontroli wniesione zosta∏y zastrze˝e-
nia. KIO z urz´du nie weryfikuje ca∏oÊci post´powania
o zamówienie publiczne ani post´powania kontrolne-
go. Pomimo uczestniczenia w rozpatrywaniu zarzutów
wynikajàcych z kontroli nie jest wi´c organem kontro-
lnym.

Druga przes∏anka ma aspekt historyczny i bierze si´
z pierwotnego brzmienia art. 191 ust. 3, który okreÊla∏,
i˝ „okolicznoÊci skutkujàce uniewa˝nieniem post´po-
wania o udzielenie zamówienia zespó∏ arbitrów bierze
pod uwag´ z urz´du”. Przepis ten obowiàzywa∏ a˝ do
nowelizacji z 4 wrzeÊnia 2008 r. W czasie jego obowià-
zywania zespó∏ arbitrów, a przez pewien czas tak˝e
KIO, obowiàzane by∏y weryfikowaç ca∏e post´powanie
o zamówienie publiczne, niezale˝nie od zarzutów za-
wartych w odwo∏aniu, aby sprawdziç, czy nie zachodzà
przes∏anki do uniewa˝nienia post´powania. W tym za-
kresie KIO pe∏ni∏a wi´c rol´ organu kontrolnego.

Nie ma jednak ˝adnej potrzeby wracaç do tego niefor-
tunnego rozwiàzania. Pomieszanie ról organu roz-
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strzygajàcego spory i organu kontrolnego z pewnoÊcià
nie sprzyja∏o postrzeganiu KIO jako organu quasi-sà-
dowego, co z kolei nie zapewnia∏o przymiotu niezawi-
s∏oÊci. A tylko niezawis∏oÊç umo˝liwia utrzymanie do-
tychczasowej roli w systemie zamówieƒ publicznych.

KIO JAKO PIERWSZA INSTANCJA

W dniu 29 stycznia 2010 r. wesz∏a w ˝ycie nowelizacja
ustawy Pzp, na mocy której zlikwidowana zosta∏a in-
stytucja protestu jako Êrodka ochrony prawnej. Dla
przypomnienia, protest by∏ wnoszony bezpoÊrednio
do zamawiajàcego, a odwo∏anie – zgodnie z ówcze-
snym art. 184 ust. 1 – przys∏ugiwa∏o dopiero od roz-
strzygni´cia protestu. Tak wi´c odwo∏anie nie by∏o
samodzielnym Êrodkiem ochrony prawnej, lecz mu-
sia∏o byç poprzedzone protestem i nie mog∏o zawieraç
nowych zarzutów w stosunku do zarzutów obj´tych
protestem.

Instytucja protestu istnia∏a w przepisach dotyczàcych
zamówieƒ publicznych od samego poczàtku. By∏a
swoistym post´powaniem reklamacyjnym, w którym
wykonawca informowa∏ zamawiajàcego o narusze-
niach prawa, jakie jego zdaniem mia∏y miejsce w po-
st´powaniu. Zgodnie z ówczesnym art. 180 ust. 8 pro-
test powinien wskazywaç oprotestowanà czynnoÊç lub
zaniechanie zamawiajàcego, a tak˝e zawieraç ˝àdanie,
zwi´z∏e przytoczenie zarzutów oraz okolicznoÊci fak-
tycznych i prawnych uzasadniajàcych wniesienie pro-
testu. Zamawiajàcy móg∏ protest uwzgl´dniç (tak˝e
cz´Êciowo), oddaliç lub odrzuciç, a nawet nie rozpatry-
waç. Od rozstrzygni´cia przys∏ugiwa∏o wykonawcy od-
wo∏anie do zespo∏u arbitrów, a po nowelizacji z 2007 r.
– do KIO. Odwo∏anie mia∏o wi´c ewidentnie charakter
drugiej instancji.

Obecnie odwo∏anie jest wnoszone do KIO jako Êrodek
ochrony prawnej pierwszej instancji. Zamawiajàcy
otrzymuje jednak w wyznaczonym terminie kopi´ od-
wo∏ania i ma podobne uprawnienia, jak w przypadku
protestu: mo˝e je uwzgl´dniç (tak˝e cz´Êciowo), albo
wnosiç o oddalenie (lub odrzucenie). Poniewa˝ jednak
odwo∏anie jest kierowane bezpoÊrednio do KIO, zakoƒ-
czenie sprawy nie mo˝e si´ odbyç bez udzia∏u Izby, któ-
ra w przypadku uwzgl´dnienia odwo∏ania w ca∏oÊci
wydaje postanowienie o umorzeniu post´powania od-

wo∏awczego, a w pozosta∏ych przypadkach rozpoznaje
odwo∏anie.

Taki sposób procedowania niewàtpliwie skróci∏ post´-
powanie odwo∏awcze wszczynane protestem, a jedno-
czeÊnie zachowa∏ uprawnienia zamawiajàcego i wyko-
nawców. Zdaniem niektórych praktyków oraz przed-
stawicieli doktryny6 likwidacja protestu by∏a b∏´dem,
ale tak naprawd´ brak jest przekonywujàcych argu-
mentów za tym, aby jà przywróciç. Moim zdaniem,
skrócenie procedury odwo∏awczej jest niewàtpliwe.
Istotne jest te˝ to, i˝ odwo∏anie jako pierwszy Êrodek
ochrony prawej, traktowane jest przez zamawiajàcych
powa˝niej, ni˝ niekiedy traktowano wniesienie prote-
stu. Tym niemniej szkoda, ˝e w swoim czasie, likwidu-
jàc instytucj´ protestu, nie postarano si´ o zbadanie je-
go roli i przydatnoÊci w systemie Êrodków ochrony
prawnej.

KIO JAKO JEDYNA INSTANCJA

Jak ju˝ wspomniano, odwo∏anie jest pierwszym Êrod-
kiem ochrony prawnej, a wi´c KIO dzia∏a jako organ
pierwszej instancji. Drugà instancjà jest sàd okr´gowy,
do którego ka˝da ze stron oraz uczestników post´powa-
nia odwo∏awczego mo˝e wnieÊç skarg´ na orzeczenie
KIO. Tyle tylko, ˝e skarga ta jest Êrodkiem zupe∏nie nie-
efektywnym, a przyczyn takiej sytuacji jest kilka. Chyba
podstawowà jest przepis art. 183 ust. 1 ustawy Pzp, któ-
ry zakazuje zamawiajàcemu zawarcia umowy, ale tylko
do czasu og∏oszenia orzeczenia przez KIO. Wniesienie
skargi do sàdu nie powstrzymuje zamawiajàcego od za-
warcia umowy, a po tym fakcie sàd mo˝e jedynie stwier-
dziç naruszenie prawa, natomiast nie mo˝e skutecznie
wp∏ynàç na realizacj´ zawartej umowy. OczywiÊcie ist-
nieje mo˝liwoÊç skorzystania z przewidzianego w Kpc
wniosku o zabezpieczenie w postaci zakazu zawarcia
umowy, ale jak pokazuje praktyka, uwzgl´dnianie ta-
kiego wniosku zdarza si´ niezmiernie rzadko.

Kolejnà przyczynà, chyba równie istotnà, jest kwota
sta∏ej op∏aty od skargi. Jej wysokoÊç, drastycznie pod-
niesiona nowelizacjà z dnia 5 listopada 2009 r., w prak-

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

6 Zob. m.in. T. Czajkowski Od arbitra˝u niezawodowego do zawo-

dowego w Monografii wydanej przez UZP w 2017 r.
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tyce przyczyni∏a si´ do znacznego ograniczenia liczby
wnoszonych skarg. Powiàzanie wysokoÊci op∏aty z opi-
sanà wy˝ej efektywnoÊcià skargi podwa˝a istnienie
drugiej instancji w zakresie Êrodków ochrony prawnej,
a uprawnienie do wnoszenia skargi czyni iluzorycz-
nym.

Niewàtpliwie z∏ym rozwiàzaniem jest rozpatrywanie
skargi przez sàd okr´gowy w∏aÊciwy dla siedziby za-
mawiajàcego, co powoduje, ˝e w niektórych sàdach
okr´gowych zdarza si´ jedna skarga rocznie. Trudno
wymagaç, aby taki sàd mia∏ zapewnionych specjali-
stów w zakresie zamówieƒ publicznych, co tak˝e nie
zach´ca do wnoszenia skargi. Moim zdaniem nale˝y
wróciç do sytuacji sprzed 2004 r., gdy skarga trafia∏a
do wyspecjalizowanego wydzia∏u w sàdzie okr´go-
wym w Warszawie.

Kolejnà przyczynà nieskutecznoÊci skargi jest termin
jej rozpoznania przez sàd. Co prawda w ustawie Pzp
zapisano, i˝ rozpoznanie skargi powinno nastàpiç nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 1 miesià-
ca od dnia wp∏ywu skargi do sàdu, ale termin ten ma
charakter instrukcyjny i stosunkowo rzadko jest prze-
strzegany. Tu przejawia si´ zdecydowana wy˝szoÊç or-
ganu dedykowanego do takich spraw w pierwszej in-
stancji, czyli KIO, gdzie odwo∏anie w zdecydowanej
wi´kszoÊci przypadków rozpoznawane jest w ustawo-
wym terminie 15 dni. Rozpoznawanie skargi wiele
miesi´cy po jej wniesieniu, co zdarza si´ wcale nie-
rzadko, ca∏kowicie mija si´ z celem, jakiemu majà s∏u-
˝yç Êrodki ochrony prawnej. Chocia˝ bioràc pod uwa-
g´ niewielki wp∏yw skargi na sytuacj´ faktycznà wyni-
kajàcà z zawartej umowy o zamówienie publiczne, to
problem terminu rozpoznawania skargi staje si´ ma∏o
istotny.

Wszystko to razem powoduje jednak, ˝e KIO w zdecy-
dowanej wi´kszoÊci przypadków staje si´ pierwszà
i ostatnià instancjà. Taka sytuacja na pewno nie jest
korzystna dla ca∏ego systemu zamówieƒ publicznych.

KIO A UZP

KIO zosta∏a utworzona jako organ dzia∏ajàcy przy Pre-
zesie UZP, na co jednoznacznie wskazywa∏ zapis art.
172 ust. 1 ustawy Pzp. Dopiero nowelizacja z dnia 2

grudnia 2009 r. zmieni∏a treÊç tego przepisu, usuwajàc
sformu∏owanie „przy Prezesie Urz´du”. To pozwoli∏o
na wzmocnienie pozycji KIO jako organu niezale˝ne-
go, chocia˝ sytuacja faktyczna i prawna niewiele si´
zmieni∏a: kierownictwo KIO powo∏ywane jest na
wniosek Prezesa UZP, cz∏onkowie KIO sà zatrudnieni
przez Prezesa UZP, a obs∏ug´ organizacyjno-technicznà
i ksi´gowà zapewnia Urzàd. Zmiana przepisu nie
oznacza∏a bowiem ca∏kowitego oddzielenia, lecz pod-
kreÊla∏a brak bezpoÊredniego powiàzania, a przede
wszystkim podleg∏oÊci.

Nie ulega chyba jednak ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e Prezes
UZP nie powinien mieç wp∏ywu na orzeczniczà dzia-
∏alnoÊç KIO. Dlatego te˝ wydaje si´, ˝e w przysz∏oÊci
Krajowa Izba Odwo∏awcza powinna byç ca∏kowicie sa-
modzielnym organem, nie majàcym zwiàzków z UZP.
To zdecydowanie wzmocni jej wizerunek, a w dzia∏al-
noÊci orzeczniczej jest on nies∏ychanie wa˝ny.

Tym niemniej rzeczywistoÊç zawsze b´dzie taka, jak jà
stworzà ludzie i ˝adne przepisy nic tu nie zmienià. By-
wa∏y zapewne ró˝ne sytuacje, ale jak na razie, pomimo
u∏omnych przepisów, minione 10 lat pokazuje, ˝e mo˝-
na byç niezale˝nym i orzekaç w sposób niezawis∏y.
Dlatego nie widz´ potrzeby dokonywania radykalnych
zmian w funkcjonowaniu KIO. Nie oznacza to, ˝e nic
si´ nie da udoskonaliç, czy nawet poprawiç, a koniecz-
noÊç orzekania w 3-osobowych sk∏adach jest tu na
pierwszym miejscu moich postulatów. Tym niemniej
dotychczasowa dzia∏alnoÊç KIO dobrze zapisuje si´
w systemie zamówieƒ publicznych.
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