
DWADZ IEÂ C IA P I¢å LAT DORADCY

zarówno spo∏eczne, jak i gospodarcze i finansowe.
Dlatego te˝ od miesi´cznika Prezes UZP oczekiwa∏ po-
mocy w tym nie∏atwym, cz´sto nawet niewdzi´cznym
zadaniu.

Dzisiaj i w tym zakresie mo˝na powiedzieç, ˝e
„Doradca” wywiàza∏ si´ z oczekiwaƒ. Popularyzo-
wanie wiedzy, upowszechnianie dobrych praktyk,
pomaganie w rozwiàzywaniu problemów praw-
nych, wspieranie inicjatyw urz´dowych – to cechy,
które w poczàtkowych latach przysparza∏y zwo-
lenników systemu zamówieƒ publicznych. Jedno-
czeÊnie czyni∏y z „Doradcy” jednego z wa˝nych
uczestników tego systemu. I tak jest do dzisiaj.

Z „Doradcà” przez te wszystkie lata zwiàza∏o si´ wielu
Autorów, a wÊród nich od samego poczàtku byli najlep-
si eksperci w tej nowej dziedzinie prawa. Z miesi´czni-
kiem najcz´Êciej pozostali do dzisiaj, chocia˝ niektórym
nie dane by∏o doczekaç tej wspania∏ej rocznicy.

I w∏aÊnie ci eksperci, oprócz wiernego grona Czy-
telników, stanowià o sile i znakomitoÊci miesi´cz-
nika. Bo to oni zdobyli zaufanie, tak niezb´dne dla
osiàgni´cia zamierzonych celów. Ale to grono
ekspertów stale roÊnie, gdy˝ zamówieniami pro-
fesjonalnie zacz´∏o zajmowaç si´ coraz wi´cej
osób.

Niektórzy z nich wychowywali si´ na „Doradcy”,
a dzisiaj stali si´ mentorami dla innych. To pokazuje,
˝e miesi´cznik jest otwarty na nowe trendy i nierzad-
ko – nowe poglàdy. Z drugiej zaÊ strony, swojà pozycjà
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„Doradca to ktoÊ bliski, ktoÊ, do kogo
ma si´ zaufanie, ktoÊ, na kogo zawsze
mo˝na liczyç. Tak w∏aÊnie rozumiemy

swojà rol´, którà z dniem dzisiejszym podejmuje-
my, tak rozumiemy rol´ pisma, które b´dziemy
dla Paƒstwa redagowaç.”

Z takim przes∏aniem 25 lat temu zwróci∏ si´ do Czytel-
ników zespó∏ redakcyjny w pierwszym numerze mie-
si´cznika. By∏em jednym z sygnatariuszy tych s∏ów ja-
ko ówczesny redaktor naczelny. Dzisiaj z ca∏ym prze-
konaniem mog´ powiedzieç, ˝e „Doradca” dotrzyma∏
s∏owa. Przez 25 lat by∏ blisko ludzi zajmujàcych si´
zamówieniami publicznymi. Nie zawodzi∏, podejmo-
wa∏ wa˝kie, czasami trudne, ale zawsze aktualne
tematy. Profesjonalnie doradza∏ na ka˝dym etapie
udzielania zamówieƒ publicznych, s∏u˝àc wsparciem
i pomocà. Dzi´ki temu zaufa∏o mu tysiàce Czytelni-
ków, cz´sto wiernych od poczàtku. Gdyby by∏o inaczej,
nie obchodzilibyÊmy dzisiaj tak imponujàcej rocznicy.

Pomys∏odawcà miesi´cznika by∏ wieloletni Prezes
Urz´du Zamówieƒ Publicznych Tomasz Czajkowski.
Widzia∏ w nim to, co wy˝ej przytoczy∏em. Ale oczeki-
wa∏ te˝ od miesi´cznika wsparcia dla misji i dzia∏al-
noÊci UZP. S∏owo „misja” u˝ywam nieprzypadkowo.
W tych pierwszych latach funkcjonowania ustawy
o zamówieniach publicznych wdra˝anie procedur
udzielania zamówieƒ nie by∏o zadaniem ∏atwym.
Sceptyków, a nawet przeciwników by∏o wielu. Trzeba
by∏o du˝o samozaparcia i cierpliwoÊci, aby ich przeko-
naç, ˝e przepisy o zamówieniach publicznych sà nie
tylko niezb´dne, ale ˝e przyniosà wymierne efekty,
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i 25-letnià ju˝ obecnoÊcià przyciàga nowych, znako-
mitych Autorów. Z moich obserwacji wynika zresztà,
˝e w ostatnich latach nast´puje znaczàca wymiana
pokoleƒ. Dominowaç zaczynajà m∏odzi, aktywni i am-
bitni fachowcy, a „Doradca” stanowi dla nich zna-
komite pole prezentacji. MyÊl´, ˝e korzyÊci odnoszà
z tego zarówno Autorzy, jak i miesi´cznik. Ale naj-
wi´kszym beneficjentem tych zmian sà niewàtpliwie
Czytelnicy. Bo sà zawsze na bie˝àco, idà z pràdem,
majà po porostu ∏atwiej.

W miesi´czniku „Zamówienia Publiczne Doradca”
prezentowane sà najnowsze przepisy dotyczàce zamó-
wieƒ publicznych – tak szybko, jak to tylko jest mo˝-
liwe w cyklu wydawniczym. Przy czym prezentacja ta
nie sprowadza si´ do ich przedrukowania. Przepisy
poddawane sà stosownej analizie i w miesi´czniku po-
jawiajà si´ ju˝ ze stosownym omówieniem, komenta-
rzem, interpretacjà, czasami krytycznym spojrzeniem,
ale zawsze z fachowym podejÊciem do ich treÊci.

Oceny i wyjaÊnieƒ nowych przepisów podejmujà si´
najwybitniejsi eksperci prawa zamówieƒ publicznych,
prawnicy z wieloletnim doÊwiadczeniem, autorzy ko-
mentarzy, pracownicy naukowi, ale tak˝e cz∏onkowie
Krajowej Izby Odwo∏awczej czy odpowiednich orga-
nów kontrolnych. Mo˝na wi´c mieç pewnoÊç, ˝e
przedstawione przez nich poglàdy znajdà odzwiercie-
dlenie w praktyce stosowania tych przepisów.

Najlepszym przyk∏adem szybkiej, a jednoczeÊnie me-
rytorycznej reakcji na nowe rozwiàzania prawne jest
wydawany od stycznia 2020 r. dodatek do Doradcy,
omawiajàcy „Krok po kroku” Prawo zamówieƒ pu-
blicznych uchwalone 11 wrzeÊnia 2019 r. Ju˝ na rok
przed wejÊciem w ˝ycie nowej ustawy w specjalnym
dodatku do miesi´cznika zacz´to prezentowaç w przy-
st´pnej formie omówienie nowych przepisów. Cel jak
zwykle by∏ jeden – fachowa pomoc w praktycznym
stosowaniu nie∏atwych cz´sto rozwiàzaƒ ustawo-
wych. Zresztà na ustawie si´ nie skoƒczy∏o, bo obec-
nie w Dodatku omawiane sà przepisy wykonawcze.
Mam uzasadnione podstawy przypuszczaç, ˝e na ich
omówieniu nie zakoƒczy on swojej roli, lecz dalej b´-
dzie s∏u˝y∏ swoimi, teraz ju˝ bardziej pog∏´bionymi
i wspartymi praktykà, analizami nowych rozwiàzaƒ
prawnych.

Cechà charakterystycznà Doradcy jest w∏aÊnie
wspomniana wy˝ej analityka. Na ∏amach miesi´cz-
nika ukazujà si´ bowiem opracowania, które mo˝na
zakwalifikowaç do referatów naukowych. Ich auto-
rzy prezentujà wszechstronnie ró˝nie zagadnienia
prawne lub tematy wynikajàce z ustawy Prawo za-
mówieƒ publicznych. Wzbogacajà je o poglàdy dok-
tryny i orzecznictwa, ale przede wszystkim starajà
si´ poddaç je w∏asnej ocenie i interpretacji. Tego
typu piÊmiennictwo niewàtpliwie nadaje Doradcy
rang´ powa˝nego wydawnictwa, cz´sto zresztà cy-
towanego w du˝o szerszych, ksià˝kowych opraco-
waniach.

Na ∏amach miesi´cznika sà jednak te˝ l˝ejsze pozy-
cje w postaci praktycznych porad, pomagajàcych
Czytelnikom w rozwiàzywaniu bie˝àcych proble-
mów zwiàzanych ze stosowaniem ustawy. Mo˝na
nawet stwierdziç, ˝e to podstawowe zadanie Do-
radcy, realizowane w formie przyst´pnych prezen-
tacji procedur udzielania zamówieƒ, rozwiàzywa-
nia kazusów czy odpowiedzi na pytania Czytelni-
ków. Autorami sà praktycy, którzy na co dzieƒ zaj-
mujà si´ prowadzeniem post´powaƒ o zamówienie
publiczne albo doradzaniem w takich post´powa-
niach. Sà prawnicy reprezentujàcy zamawiajàcych
lub wykonawców przed organami rozstrzygajàcy-
mi spory powsta∏e w trakcie prowadzenia post´po-
waƒ. Sà specjaliÊci ró˝nych zawodów. Zawsze jed-
nak sà to osoby kompetentne i doÊwiadczone,
a jednoczeÊnie chcàce podzieliç si´ swojà wiedzà
i umiej´tnoÊciami. „Doradca” w∏aÊnie takie osoby
przyciàga.

Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e w obecnych czasach, w do-
bie powszechnej elektronizacji, „papierowe” wydaw-
nictwo nie ma szans. Tymczasem, nie zaniedbujàc
tych nowych technologii, „Doradca” w dalszym ciàgu
sprawia wielu osobom przyjemnoÊç bezpoÊredniego,
namacalnego obcowania z najwa˝niejszymi aspekta-
mi coraz bardziej skomplikowanych procedur udziela-
nia zamówieƒ. Wiele osób traktuje go z sentymentem,
niektórzy z respektem, ale ka˝dy mo˝e liczyç na to, ˝e
nie zawiedzie jego zaufania.

Bo na „Doradc´” zawsze mo˝na liczyç. Jest
blisko.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl


