
Opublikowany ostatnio projekt ustawy Prawo zamówień 
publicznych1 przewiduje utworzenie Izby Koncyliacyjnej2 
powołanej do rozpoznawania wniosków o rozstrzygnięcie 
sporu wynikającego z umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy ramowej. Projektowane rozwiązanie 
ma stanowić narzędzie do polubownego rozwiązywania 
sporów. W tym celu obok organizacyjnego wyodrębnienia 
specjalnego wydziału w strukturze KIO, w projekcie ustawy 
przewidziano regulacje dotyczące samego postępowania 
koncyliacyjnego. Jest to ciekawa propozycja i docenić 
należy próby stworzenia, na gruncie zamówień publicznych, 
podwalin prawnych dla rozwiązywania, w drodze 
polubownej, sporów stricte kontraktowych, w miejsce 
tradycyjnego procesu sądowego. Warto zastanowić się nad 
dalej idącymi rozwiązaniami systemowymi.

W
ażnym elementem planowanej konstrukcji jest to, że postępowanie koncy-
liacyjne nie będzie alternatywą dla procesu sądowego, lecz obowiązkowym 
etapem, bez którego droga sądowa nie zostanie dla stron otwarta. Zgodnie 
z projektowanym art. 620 ust. 2 ustawy, przed rozpoznaniem wniosku 
przez Izbę droga sądowa jest niedopuszczalna. Czasowe ograniczenie 

drogi sądowej i niejako „przymuszenie” stron, by wpierw podjęły przynajmniej próbę wy-
pracowania ugody zwiększa szanse powodzenia tych rozwiązań i osiągnięcia zamierzonych 
skutków. Rozwiązania te nie gwarantują oczywiście zawarcia ugody, niemniej jednak taką 

1  projekt z dnia 21.01.2019 r., dostępny na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/kata-
log/12565439
2  jako wydział Krajowej Izby Odwoławczej. 
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szansę stronom narzucają, dzięki 
czemu wspólna próba stron znale-
zienia zgody, nawet jeżeli obowiąz-

kowa, może stanowić remedium na 
wieloletnie procesy sądowe i dawać 
szansę na w miarę szybkie3 definityw-
ne zakończenie sporu. Jak zwykło się 
bowiem mówić nawet najgorsza ugoda 
jest lepsza niż najlepszy wyrok.

Mankamentem tych rozwiązań może 
być stosunkowo wąski 

zakres spraw skierowa-
nych do postępowa-
nia koncyliacyjnego. 

W efekcie faktyczne 
oddziaływanie tej in-
stytucji na realia rynku 

zamówień publicznych 
może okazać się niewiel-
kie. Zgodnie bowiem 

z art. 502 ust. 1 pkt 2 
ustawy rozstrzyganie 

sporów w tej spe-
cjalnej procedurze 

dotyczyć ma 
jedynie sporów 
wynikających 

z umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub umowy ramowej, 

jeżeli zamówienie publiczne jest finansowane z udziałem 
środków Unii Europejskiej lub szacunkowa wartość zamó-

wienia została ustalona jako równa lub przekraczająca 
w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla dostaw 
lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót budowlanych 
oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa 1 000 000 zł. 
Przyjęte w projekcie kwoty progowe pokazują, że specjal-

na procedura rozwiązywania sporów zarezerwowana 
została dla największych przetargów, a więc i dla wy-
konawców o mocnej pozycji rynkowej. Zdecydowana 

większość umów o zamówienie publiczne, w tym kon-
traktów realizowanych przez małe i średnie przed-

siębiorstwa, nie została uwzględniona w zakresie 
spraw poddanych rozpoznaniu w postępowaniu 
koncyliacyjnym. Celem artykułu nie jest jednak 
szczegółowa analiza, a tym bardziej krytyka 

proponowanych rozwiązań. Ich efekty można 
będzie ocenić dopiero po kilku latach ich 
funkcjonowania. Jednak zawarta w nich 
idea i upowszechnianie polubownego spo-
sobu rozwiązywania sporów skłania już 
teraz do podzielania się innymi rozważa-
niami natury systemowej.

3  zgodnie z projektowanym art. 638 ust. 1 ustawy, postępowanie koncy-
liacyjne ma trwać nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

W dniu 5 grudnia 2017 r. odbyła się kon-
ferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania 
Krajowej Izby Odwoławczej. W wydanym 
przy okazji tego jubileuszu opracowaniu 
powrócono m.in. do trudnych początków 
towarzyszących utworzeniu tej instytucji 
i wypracowaniu oryginalnego modelu, stwo-
rzonego wyłącznie na potrzeby ustawy Prawo 
zamówień publicznych4. Obecnie KIO jest 
instytucją na stałe zakorzenioną w systemie 
zamówień publicznych, stanowi jeden z jego 
filarów i nie sposób wyobrazić sobie sprawne-
go funkcjonowania tego systemu bez spraw-
dzonego już modelu rozpoznawania odwołań. 
Czekająca nas kompleksowa zmiana Prawa 
zamówień publicznych, w tym stosunkowo 
odległy jeszcze czas wprowadzenia nowych 
regulacji, jest dobrą okazją dla podjęcia próby 
wywołania szerszej dyskusji nad wprowa-
dzeniem zmian o wiele dalej idących, niż 
same postępowanie koncyliacyjne. Dzięki 
tym zmianom idea polubownego i szybkiego 
rozwiązywania sporów powstających przy 
realizacji umów o zamówienia publiczne 
mogłaby zostać urzeczywistniona znacznie 
szerzej i dla wszystkich zainteresowanych 
podmiotów.

Pytaniem stawianym w ramach tego arty-
kułu jest więc to, czy warto stworzyć trzeci 
– obok UZP i KIO – filar funkcjonowania 
systemu zamówień publicznych w postaci 
stałego sądu polubownego przy UZP? Obok 
KIO rozpoznającej spory na etapie przetar-
gowym i UZP sprawującym kontrolę, jest 
jeszcze miejsce dla trzeciej instytucji, roz-
poznającej w sposób szybki i ugodowy spory 
wynikające z realizacji kontraktu. Stały sąd 
polubowny przy UZP dopełniałby obecną 
strukturę i zamykał swoistą klamrą system 
kontroli i środków ochrony prawnej. Pod 
względem organizacyjnym stały sąd polu-
bowny mógłby korzystać z rozwiązań spraw-
dzonych przy tworzeniu KIO. Pod względem 
prawnym, przede wszystkim w kontekście 
wprowadzenia rozwiązań, które zagwaran-
towałyby, że sąd ten nie pozostanie bezczyn-
ny, a strony będą kierowały spór pod jego 
rozstrzygnięcie5, można wskazać na proste 
rozwiązanie. Wzorem obecnie obowiązują-

4  zob. w szczególności artykuł T. Czajkowskiego 
„Od arbitrażu niezawodowego do zawodowego”. 
5  co jednocześnie zapewni wpływ opłat, które 
posłużyć mogłyby finansowaniu działalności tego 
sądu. 
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cej ustawy projekt nowego Prawa zamówień 
publicznych określa minimalną zawartość 
SIWZ6. Nadal w kompetencji zamawiających 
pozostaje określenie postanowień przyszłej 
umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go7. Wystarczy więc wprowadzić zasadę, 
zgodnie z którą obowiązkowym elementem 
każdego wzoru umowy winien być zapis na 
sąd polubowny. Zgodnie z art. 1161 §  Kpc, 
zapis na sąd polubowny może wskazywać 
stały sąd polubowny jako właściwy do roz-
strzygnięcia sporu. Sądem tym mógłby być 
stały sąd polubowny przy UZP.

W sposób naturalny powstaje zagadnienie 
zgodności tego rodzaju rozwiązania z za-
sadami konstytucyjnymi, w szczególności 
z prawem do sądu8. Materia ta jest szczegól-
nie skomplikowana i wymagałaby dogłęb-
nej, wielowątkowej analizy9, niemniej jed-
nak korzystając, z dotychczasowego dorobku 
orzecznictwa i doktryny można założyć, że 
nie jest to rozwiązanie a limine niekonstytu-
cyjne. Przykładowo, w wyroku z dnia 11 mar-
ca 2014 r., sygn. akt K 6/13, Trybunał Kon-
stytucyjny, oceniając przepisy ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta10 
w zakresie dotyczącym postępowania przed 
wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych, zwrócił uwagę, 
że nieuprawnione jest wyprowadzanie z art. 
45 ust. 1 Konstytucji „zakazu kreowania 
pozasądowych metod rozstrzygania sporów 
i formułowanie oczekiwania, ze wszystkie 
spory (…) będą poddane wyłącznej kognicji 
sądów państwowych”. Trybunał stwierdził 
przy tym, że „pozasądowe metody rozstrzy-
gania sporów mieszczą się w standardach 
demokratycznego państwa prawnego, a ich 
rozwijanie zasługuje na wsparcie ze strony 
Państwa (por. L. Morawski, Proces sądowy 
a instytucje alternatywne (na przykładzie 
sporów cywilnych), „Państwo i Prawo” z. 
1/1993; J. Łukasiewicz, Aksjologiczne i prak-
seologiczne przesłanki kształtowania polu-
bownego rozstrzygania sporów i mediacji, 

6  „SWZ” według terminologii projektowanych 
rozwiązań (Specyfikacja Warunków Zamówienia). 
7  zob. projektowany art. 150 ust. 1 pkt 20 ustawy. 
8  art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 
9  znacznie szerszej niż wstępna analiza przedsta-
wiona w ramach tego artykułu. 
10  tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318. 

(w:) Sądy polubowne i mediacja, red. J. Ol-
szewski, Warszawa 2008)”11.

W przypadku wyroków sądów polubownych 
przepisy ustawy Kpc gwarantują możliwość 
wniesienia skargi do sądu powszechnego (art. 
1205 Kpc i nast.)12. Trudno więc uznawać, 
że poddanie sporów z umów o zamówienia 
publiczne kognicji stałego sądu polubowne-
go przy UZP, wyłącza konstytucyjne prawo 
do sądu, bądź zamyka drogę sądową13. Jak 
wskazuje przy tym piśmiennictwo „w pol-
skiej doktrynie występują dwa podstawowe 
poglądy na relację między sądownictwem 
polubownym a zasadami sądowego wymiaru 
sprawiedliwości i prawa do sądu. Z jednej 
strony Ł. Błaszczak i M. Ludwik wskazują, 
że sąd polubowny nie może zapewnić urze-
czywistnienia wszystkich konstytucyjnych 
gwarancji dotyczących wymiaru sprawiedli-
wości i przez to nie może być traktowany jako 
część wymiaru sprawiedliwości, a powinien 
być uznawany za pozasądowy organ ochrony 
prawnej nad którym nadzór sprawuje sąd po-
wszechny. Właśnie w tym nadzorze autorzy ci 
postrzegają realizację zasady prawa do sądu, 
gdyż w wypadku samego postępowania przed 
sądem arbitrażowym nie można ich zdaniem 
mówić o prawie do sądu. Z kolei R. Morek 
i A. Zienkiewicz, wychodząc od szerokiego, 
przedmiotowo-funkcjonalnego, rozumienia 
pojęcia „wymiar sprawiedliwości”, zaliczają 
do niego zarówno sąd polubowny, jak i inne 
alternatywne formy rozwiązywania sporów. 
Zgodnie z takim ujęciem rozpoznanie i roz-

11  w kontekście tego zagadnienia warto zwrócić 
uwagę na argumenty przedstawione w opraco-
waniu pt. Status prawny wojewódzkich komisji 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych” 
J. Sadowska, Przegląd Prawniczy Ekonomiczny 
i Społeczny 2/2014, w którym Autorka trafnie 
wskazała, że „kompetencja do prowadzenia postę-
powania cywilnego należy co do zasady do sądów 
powszechnych (…) W ostatnich latach jednak coraz 
liczniejsze są wypadki wyłączania kolejnych spraw 
cywilnych spod kompetencji sądów powszechnych 
i przekazywania ich na mocy przepisów ustawy 
do kompetencji innych podmiotów”. 
12  dodatkowo, podobnie jak zostało to założone 
przy projektowanym postępowaniu koncyliacyj-
nym, co przewiduje też zresztą art. 1166 § 1 Kpc, 
poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polu-
bownego nie wyłącza możliwości zabezpieczenia 
przez sąd roszczeń dochodzonych przed sądem 
polubownym. 
13  w rozumieniu art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. 

strzygnięcie sporu prawnego w arbitrażu jest 
realizacją konstytucyjnej zasady prawa do 
sądu”14.

Istnieją więc argumenty powalające na 
optymistyczne spojrzenie na zagadnienie 
konstytucyjności polubownego modelu roz-
wiązywania sporów z umów o zamówienia 
publiczne. Ze strony praktycznej można 
oczywiście zadać pytanie, na ile stworzenie 
takiego mechanizmu rozwiązywania sporów, 
byłoby korzystne dla samych zamawiających. 
W większości przypadków to wykonawcy 
są stroną inicjującą spór, gdyż z reguły za-
mawiający przewidują we wzorze umowy 
postanowienia dające im silniejszą pozycję 
i zabezpieczające ich interesy. Perspektywa 
długoletniego sporu sądowego, jak również 
sam fakt wdawania się w spór z zamawia-
jącym, są okolicznościami mogącymi mieć 
niejednokrotnie decydujący wpływ na re-
zygnację z wytoczenia powództwa. Model 
szybkiego rozstrzygania sporów w sposób 
polubowny mógłby bariery te usunąć. Pod 
względem systemowym byłoby to rozwią-
zaniem właściwym. Nie powinno mieć 
bowiem znaczenia, czy trudności w docho-
dzeniu swoich praw i rezygnacja z procesów 
sądowych mogą pośrednio być korzystne dla 
strony zamawiającej, lecz to, by istniejący 
system sprzyjał właściwej realizacji umów 
z poszanowaniem interesów obu stron, zaś 
w przypadku powstania sporu, by system ten 
dawał proste i szybkie narzędzia do jego roz-
strzygnięcia. W perspektywie długofalowej 
tego rodzaju rozwiązania mogłyby okazać 
się korzystne także dla samych zamawia-
jących. Wprowadzenie modelu szybkiego 
i polubownego rozstrzygania sporów byłoby 
czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu liczby 
małych i średnich przedsiębiorstw uczestni-
czących w postępowaniach o udzielenie za-
mówienia publicznego. Większa konkurencja, 
finalnie, korzyści przynosi zamawiającym.

Podsumowując, zagadnienie warte jest szer-
szej dyskusji. Stworzenie stałego sądu polu-
bownego przy UZP mogłoby być kolejnym 
krokiem w ewolucji systemu zamówień pu-
blicznych. Niewykluczone, że wzorem KIO 
sąd ten mógłby w przyszłości stać się jednym 
z jego fundamentów. ■

14  zob. Przemysław Pest „Sąd polubowny a wymiar 
sprawiedliwości i prawo do sądu”. 
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