
Z
godnie z treścią art. 187 ust. 8 usta-
wy Pzp, odwołujący może cofnąć 
odwołanie do czasu zamknięcia 
rozprawy. W takim przypadku 
Izba umarza postępowanie od-

woławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca 
się 90% wpisu, przy czym jeżeli cofnięcie 
nastąpi na mniej niż 1 dzień przed dniem, na 
który został wyznaczony termin rozprawy lub 
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posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników 
postępowania, albo po otwarciu rozprawy od-
wołujący może zostać dodatkowo obciążony 
kosztami zastępstwa i uczestnictwa zamawia-
jącego w posiedzeniu (por. § 5 ust. 1 pkt 3 roz-
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porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposo-
bu pobierania wpisu od odwołania oraz rodza-
jów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania).

Rzadko mamy natomiast do czynienia 
z cofnięciem odwołania, po rozpatrzeniu 
odwołania przez Krajową Izbę Odwoław-
czą i wniesieniu skargi na to orzeczenie do 
sądu okręgowego, tj. na etapie rozpatrzenia 
skargi. Przepisy nie regulują wprost czy 
uprawnienie takie przysługuje wykonawcy 
po wniesieniu skargi na orzeczenie Krajowej 
Izby Odwoławczej. Ta niepewność w za-
kresie prawa, zapewne dodatkowo mnoży 
obawy przed skorzystaniem z tej instytu-
cji. Podejmując się analizy legalności oraz 
skuteczności cofnięcia odwołania na etapie 
skargowym, możemy rozważyć następujące 
sytuacje, w którym potencjalnie mogłaby 
ona mieć zastosowanie:

1)  skargę wniósł zamawiający,

2)  skargę wniósł Prezes UZP w przypadku 
umorzenia postępowania (przykładowo na 
orzeczenia o umorzeniu odwołania z po-
wodu nieprzysługującego odwołującemu 
prawa do odwołania w postępowaniach 
poniżej progów unijnych),

3)  skargę wniósł Prezes UZP na merytorycz-
ne rozstrzygnięcie w sprawie.

Wśród najczęstszych powodów, dla których 
w interesie odwołującego jest cofnięcie odwo-
łania można wymienić chęć przyśpieszenia 
postępowania, zmiany okoliczności faktycz-
nych sprawy, decyzje zamawiającego podjęte 
niezależnie od toczącego się postępowania 
skargowego lub po rozprawie przed KIO.

W tych okolicznościach uprawnienie do cof-
nięcia odwołania przestaje być oczywistym 

uprawnieniem strony i budzi wiele kontro-
wersji wśród uczestników rynku zamówień 
publicznych. Wśród przeciwników tezy, że 
cofnięcie odwołania na etapie rozpatrzenia 
skargi jest dopuszczalne, często podnoszona 
jest argumentacja o potencjalnej możliwo-
ści manipulowania wynikiem postępowania 
przez odwołującego.

Proponuję jednak w tym artykule na chwilę 
odejść od celowościowej i funkcjonalnej 
wykładni prawa, analizy intencji ustawo-
dawcy oraz badania ryzyk, a skupić się na 
analizie brzmienia przepisów. Na wstępie 
podkreślenia wymaga, iż postępowanie to-
czące się na skutek skargi zostało w znacz-
nej mierze uregulowane przez przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego (KPC). 
Zgodnie z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp w po-
stępowaniu toczącym się na skutek wnie-
sienia skargi odpowiednie zastosowanie 
znajdują przepisy KPC o apelacji, jeżeli 
przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy Pzp 
nie stanowią inaczej. Tym samym, w tym 
zakresie nie mają zastosowania żadne 
przepisy ustawy Pzp za wyjątkiem tych 
zawartych w dziale VI rozdziale 3 ustawy 
Pzp, które nie regulują uprawnienia do cof-
nięcia odwołania. W szczególności nie bę-
dzie miał zastosowania do analizowanego 
stanu faktycznego przywołany powyżej art. 
187 ust. 8 ustawy Pzp – jako, że znajduje 
się w rozdziale 2 działu VI ustawy Pzp.

Powyższe zestawienie regulacji ustawy Pzp 
prowadzi do wniosku, że przepisy ustawy 
Pzp nie regulują odrębnie problematyki cof-
nięcia odwołania na etapie postępowania 
skargowego, a zatem na postawie art. 198a 
ust. 2 ustawy Pzp należy dokonać analizy do-
puszczalności cofnięcia odwołania wyłącznie 
na podstawie odpowiednich przepisów KPC 
o apelacji.

Oczywistym jest, że KPC nie posługuje 
się terminem odwołania, ani tym bardziej 
cofnięcia odwołania. Instytucja ta jednak 
zbliżona jest – pod względem tak celu jak 
i skutków prawnych – do instytucji cofnięcia 
powództwa istniejącej na gruncie postępowa-
nia cywilnego. Cofnięte odwołanie podobnie 
jak cofnięty pozew, nie wywołuje żadnych 
skutków, które właściwa ustawa wiąże z jego 
wniesieniem. Mając na uwadze podobieństwa 
obu instytucji, wydaje się zasadne, aby możli-
wość dokonania w postępowaniu przed sądem 
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okręgowym czynności cofnięcia odwołania, 
ocenić w świetle odpowiednio stosowanych 
przepisów KPC o cofnięciu powództwa w po-
stępowaniu apelacyjnym.

Przyjęte powyżej założenia pozwalają to 
zagadnienie rozstrzygnąć dość jednoznacz-
nie. Przepisy KPC dopuszczają cofnięcie 
powództwa aż do wydania wyroku, rów-

nież na etapie postępowania apelacyjne-
go. Kwestia ta nie budzi wątpliwości także 
w orzecznictwie i doktrynie prawa cywil-
nego. Cofnięcie pozwu jest przejawem od-
wołalności czynności procesowych. Zasadą 
jest, że podmiot, który dokonał czynności 
procesowej, może ją odwołać, dopóki nie 
wywoła ona zasadniczego skutku prawne-
go. O zasadzie tej pisał m.in. Sąd Apela-
cyjny w Szczecinie w uzasadnieniu posta-
nowienia z dnia 5 września 2012 r., sygn. 
akt III AUa 483/12, podnosząc:

„Odwołanie od decyzji organu rentowego 
jest niezbędną przesłanką do kontynuowa-
nia procesu. Cofnięcie odwołania jest de 
facto cofnięciem wniosku o udzielenie 
ochrony prawnej roszczeniu procesowe-
mu. Stanowi ono wyraz prawa ubezpie-
czonego do dysponowania przedmiotem 
procesu oraz przejawem odwołalności 
czynności procesowych. Jeżeli odwołanie 
zostanie cofnięte, jego brak sprawia, że 
udzielenie ochrony prawnej w postaci wy-
dania wyroku staje się bezprzedmiotowe 
i niedopuszczalne. Podkreślić w tym miej-
scu należy, że skutki cofnięcia odwołania 
już na etapie postępowania apelacyjnego, 
określa art. 386 § 3 KPC zgodnie, z treścią 
którego jeżeli zachodzi podstawa do umo-
rzenia postępowania sąd drugiej instancji 
uchyla wyrok oraz umarza postępowanie”.

Na gruncie KPC zasadę tę realizuje art. 203  
§ 1 KPC, zgodnie z którym pozew może być 
cofnięty bez zezwolenia pozwanego, aż do 
rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem 
połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż 
do wydania wyroku. Przepis ten ma zasto-
sowanie do postępowania apelacyjnego na 
podstawie odesłania zawartego w art. 391  
§ 1 KPC.

Cytowane przepisy przyznają pozwanemu 
prawo do cofnięcia powództwa. Jednakże 
sposób realizacji tego uprawnienia jest zde-
terminowany przez dwie okoliczności: zgodę 
pozwanego lub obiektywny stan postępowa-
nia, tj. fakt czy w trakcie postępowania są-
dowego do momentu złożenia oświadczenia 
o cofnięciu pozwu miała miejsce rozprawa. 
Zgoda pozwanego pozwala na cofnięcie po-
zwu niezależnie od innych okoliczności spra-
wy. Brak zgody pozwanego wymaga prze-
analizowania przebiegu postępowania. Jeżeli 
rozprawa nie została wyznaczona, wówczas 
wystarczającym będzie złożenie przez po-
zwanego „zwykłego” cofnięcia powództwa. 
Gdy doszło do rozprawy, przepisy wymagają 
cofnięcia wraz z zrzeczeniem się roszczenia.

Uzyskanie zgody przeciwnika procesowe-
go ma na celu m.in. ochronę drugiej strony 
procesu przed poniesieniem kosztów postę-
powania oraz ochrony prawa do utrzymania 
korzystnego dla siebie orzeczenia. Natomiast 
warunek zrzeczenia się roszczenia służy 
ochronie drugiej strony procesu przed po-
nownym wniesieniem tego samego środka 
ochrony prawnej. Taki kształt przepisów uza-
sadnia również fakt, iż nie do przyjęcia było-
by przyznanie tylko jednej ze stron procesu 
uprawnienia do jednostronnego i bezwarun-
kowego decydowania o terminie o kształcie 
orzeczenia o zakończeniu sporu.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt 
postępowania prowadzonego w reżimie usta-
wy Pzp, należy rozstrzygnąć, czyja zgoda 
jest wymagana do skutecznego cofnięcia 
odwołania oraz jak należy interpretować 
zrzeczenie się roszczenia w przypadku gdy 
doszło do rozprawy w trakcie postępowania 
odwoławczego.

W ocenie autora niezależnie od tego, z któ-
rym ze wskazanych na wstępie stanów fak-
tycznych mamy do czynienia, tj. czy skargę 
wniósł zamawiający czy Prezes UZP, po-
zwanym w rozumieniu art. 203 § 1 KPC jest 
zamawiający, ponieważ odwołanie, które 
jak pozew rozpoczyna spór, wnosi się za-
wsze na czynności zamawiającego. Należy 
rozróżnić pojęcie powództwa/odwołania od 
apelacji/skargi podobnie jak cofnięcia po-
zwu/odwołania od cofnięcia apelacji/skargi. 
Z czynnościami tymi prawo wiąże całkowi-
cie odmienne skutki dla trwającego postępo-
wania. W wyniku prawomocnego umorze-
nia postępowania apelacyjnego/skargowego 
w wyniku cofnięcia apelacji/skargi wyrok 
pierwszej instancji/KIO staje się prawomoc-
ny, a więc orzeczenie rozstrzygające sprawę 
poddaną pod osąd w ujęciu materialnym 
(por. postanowienie SN z dnia 7 listopada 
2013 r. sygn. akt V CZ 53/13). Skuteczne 
cofnięcie powództwa/odwołania pociąga 
za sobą umorzenie całości postępowania 
w sprawie od początku. Tym samym, doko-
nując czynności cofnięcia pozwu/odwołania 
na etapie II instancji, sąd powinien wystą-
pić o zgodę do pozwanego/zamawiającego, 
niezależnie kto jest skarżącym. Czynności 
te sąd wykonuje w oparciu o dyspozycje 
art. 203 § 3 zd. 2 KPC, zgodnie z którym 
o cofnięciu odwołania sąd zobowiązany jest 
zawiadomić pozwanego, przy czym brak 
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Cofnięcie odwołania po wniesieniu skargi do sądu okręgowego na orzeczenie KIO

oświadczenia pozwanego w zakresie zgody 
na cofnięcie odwołania w terminie dwuty-
godniowym od dnia zawiadomienia będzie 
równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Odnosząc się do oświadczenia o zrzeczeniu 
się roszczenia należy wskazać, że będzie ono 
zawsze niezbędne w sytuacji, gdy KIO roz-
patrzyła sprawę na rozprawie, a zamawiający 
nie wyraził zgody na cofnięcie odwołania. 
Oświadczenie o zrzeczeniu roszczenia po-
winno być złożone wraz z oświadczeniem 
o cofnięciu odwołania. Wówczas dla jego 
skuteczności nie jest wymagana zgoda za-
mawiającego. Warto przy tym zauważyć, że 
w przypadku spraw z zakresu prawa zamó-
wień publicznych, wymóg ten ma wymiar 
raczej formalny. Zasadniczo bowiem, z uwagi 
na krótkie, zawite terminy do wniesienia od-
wołania, odwołujący ma znikomą szansę na 
ponowne wniesienie odwołania w oparciu 
o tożsame zarzuty. Pozbawia się zatem fak-
tycznej możliwości dochodzenia roszczeń na 
gruncie ustawy Pzp.

Reasumując, w ocenie autora przepisy pra-
wa, co do zasady umożliwiają odwołującemu 
cofnięcie odwołania – po spełnieniu odpo-
wiednich wymagań formalnych – na etapie 
po wniesieniu skargi na orzeczenie Krajowej 
Izby Odwoławczej do sądu okręgowego, aż do 
momentu wydania wyroku przez sąd okręgo-
wy działający jako sąd II instancji.

Czy jednak prawo to jest prawem bez-
względnym? W tym miejscu wrócić należy 
do przytaczanych na wstępie opinii, że przy-
znanie odwołującemu prawa do cofnięcia 
odwołania na etapie skargi rodzi ryzyko ma-
nipulacji wynikiem postępowania. Mitygacji 
tych ryzyk służy regulacja art. 203 § 4 KPC, 
który zobowiązuje sąd okręgowy do oceny, 
czy cofnięcie odwołania nie jest sprzeczne 
z prawem, zasadami współżycia społeczne-
go lub nie zmierza do obejścia prawa. Jest 
to rozwiązanie odmienne od przyjętego na 
gruncie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp dot. cof-
nięcia odwołania na etapie postępowania 
odwoławczego przed KIO. Ustawodaw-
ca nie wyposażył bowiem Krajowej Izby 
Odwoławczej w uprawnienie do kontroli 
dopuszczalności cofnięcia odwołania. Zwró-
ciła na to uwagę Krajowa Izba Odwoławcza 
m.in. w uzasadnieniu postanowienia z dnia 
19 listopada 2013 r. sygn. akt: KIO 2601/13, 
stwierdzając:

„Niezależnie od powodów decyzji odwo-
łującego w przepisach dotyczących po-
stępowania odwoławczego brak jest re-
gulacji pozwalającej na ocenę przez Izbę, 
czy takie cofnięcie jest zgodne z prawem, 
zasadami współżycia społecznego lub nie 
zmierza do obejścia prawa, jak to ma miej-
sce w postępowaniu cywilnym, gdzie sąd 
może uznać na tej podstawie powodów 
za niedopuszczalne cofnięcie pozwu lub 
ograniczenie roszczenia (art. 203 § 4 Ko-
deksu postępowania cywilnego)”.

Obligatoryjna kontrola sądowa czynności 
cofnięcia odwołania oraz zrzeczenia się 
roszczenia na etapie sądowym stanowi 
swoisty wentyl bezpieczeństwa, z któ-
rego sąd może skorzystać w przypadku 
próby wykorzystania instytucji cofnięcia 
odwołania w sposób sprzeczny z praw-
nie chronionym interesem zamawiające-
go lub innych uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Sąd 
badając czy nie doszło do obejścia prawa, 
weryfikuje nie tylko ewentualną sprzecz-
ność z przepisami prawa procesowego, ale 
również przepisy szeroko pojętego prawa 
materialnego. Przez obejście prawa nale-
ży rozumieć podjęcie czynności, które nie 
są wprost zakazane i ich treść nie zawie-
ra elementów sprzecznych z ustawą, ale 
zmierzają do osiągnięcia skutków prawem 
zakazanych (por. S. Dmowski, S. Rudnicki, 
Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 
pierwsza. Część ogólna, wyd. 6, Warszawa 
2006). Sąd zatem powinien nie tylko zbadać 
treść przepisów, ale również wykraczają-
cy poza ramy postępowania sądowego cel, 
jaki zamierza osiągnąć odwołujący poprzez 
podjętą czynność. Przy czym ocena sądu 
nie powinna być oceną dowolną, lecz po-
winna ograniczać się jedynie do okolicz-
ności wskazanych w art. 203 § 4 KPC przy 
uwzględnieniu pewnej specyfiki czynności 
cofnięcia odwołania. Specyfika ta wynika 
z faktu, że czynność tę podejmuje inicja-
tor sporu, najczęściej przedsiębiorca, który 
dobrowolnie rezygnuje z ochrony prawnej. 
Sąd okręgowy w trakcie tej oceny będzie 
brał pod uwagę również sformalizowanie 
procedury udzielania zamówienia oraz 
duży stopień profesjonalizacji po stronie 
uczestników postępowania.

Wątpliwości oczywiście budzi, czy z uwagi 
na specyfikę spraw zamówieniowych sąd 

bez prowadzenia odrębnego pogłębionego 
dochodzenia w zakresie faktycznych przy-
czyn leżących u podstaw decyzji o cofnięciu 
odwołania jest w stanie dokonać rzetelnej 
kontroli legalności tej czynności. Decyzję 
w zakresie dopuszczalności cofnięcia odwo-
łania podejmuje sąd okręgowy, należy zatem 
przyznać, mu tez uprawnienie do wezwania 
strony o zajęcie dodatkowego stanowiska- 
jeżeli zgromadzony trakcie postępowania 
odwoławczego materiał dowodowy nie po-
zwala mu ocenić dopuszczalności podjętej 
przez odwołującego czynności. Jeżeli uzna, 
że ma dane wystarczające dla uznania cof-
nięcia za dopuszczalne może wydać posta-
nowienie w tym zakresie na posiedzeniu 
niejawnym.

Skuteczne cofnięcie odwołania wywoła 
skutek w postaci umorzenia postępowania 
wywołanego wniesieniem skargi (art. 355 
§ 1 kpc). Wydanie wyroku stanie się w tej 
sytuacji zbędne z uwagi na brak potrzeby 
rozstrzygnięcia sporu. Ze względu na fakt, 
że cofnięcie odwołania będzie miało miejsce 
przed sądem okręgowym działającym jako 
sąd drugiej instancji, sąd powinien uchylić 
wyrok/postanowienie KIO i umorzyć całe po-
stępowanie w sprawie (por. post. SN z 10 lip-
ca1972 r., sygn. akt I PR 129/72 OSNCP 
1973, Nr 1, poz. 19, post. Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z 5 września 2012 r., sygn. akt 
III AUa 483/12).

Podsumowując, pomimo, że przepisy wprost 
nie regulują możliwości cofnięcia odwołania 
na etapie po złożeniu skargi na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej, to dostrzegam 
prawną możliwość do skutecznego dokonania 
takiej czynności przez odwołującego. Odwo-
łujący jako inicjator i gospodarz postępowa-
nia odwoławczego, powinien mieć prawną 
możliwość rezygnacji z prowadzenia sporu. 
Prawo to oczywiście nie jest niczym ograni-
czone, na etapie sądowym będzie wymagało 
zgody zamawiającego lub zrzeczenia się rosz-
czenia oraz będzie podlegać kontroli sadowej. 
Zastrzegam, że przedstawione rozważania 
mają teoretyczny charakter, ponieważ au-
torowi nie jest znane żadne rozstrzygnięcie 
sądu okręgowego w przedmiocie cofnięcia 
odwołania na etapie skargowym. Jednakże 
z uwagi na marginalne korzystanie z tej insty-
tucji przez odwołujących – trudno liczyć na 
wypracowanie przez sądy linii orzeczniczej 
w tym zakresie. ■
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