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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)  
do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania  

przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej 
 

Kwestia doręczania pism procesowych. Termin doręczania pism procesowych.  

Procedura postępowania odwoławczego nie zawiera niestety regulacji analogicznych do przepisu art. 

132 KPC. Postępowanie odwoławcze to postępowanie, w którym biorą udział wyłącznie podmioty 

profesjonalne, nie uczestniczą w nim osoby fizyczne ani konsumenci. Zatem powinien zostać 

wprowadzony obowiązek jednoczesnego i bezpośredniego doręczania pism. 

Obecnie zauważyć można bardzo złą praktykę – tj. przesyłanie pism w różnych terminach do Izby, do 

zamawiającego oraz do odwołującego i przystępującego. W skrajnych przypadkach pismo wniesione 

do Izby na kilka dni przed terminem rozprawy jest przekazywane odwołującemu czy przystępującemu 

dopiero na rozprawie (nawet nie na posiedzeniu). Powoduje to konieczność co najmniej 

kilkugodzinnych przerw w rozprawach. Bardzo rzadko dochodzi do odroczenia rozprawy, co powoduje, 

że mamy do czynienia z nierównym traktowaniem stron i uczestników postępowania. Z jednej strony 

znajduje się odwołujący zobowiązany do przedstawienia w odwołaniu swojego stanowiska w sposób 

całościowy, natomiast z drugiej strony jest zamawiający oraz przystępujący, którzy mogą przedstawiać 

pisemne argumenty w dniu rozprawy, co może uniemożliwić skuteczną kontr-argumentację przez 

odwołującego. Odwołujący wielokrotnie musi zapoznawać się z treścią pisma na korytarzu Izby, mając 

na to bardzo krótki termin (na ogół nie dłuższy niż godzina). Taka praktyka jest niczym innym, jak 

aprobatą dla braku równego traktowania wszystkich stron i uczestników. Nie powinno istnieć 

przyzwolenie na brak jednoczesnego doręczania pism, przy jednoczesnym założeniu szybkości 

postępowania odwoławczego i praktycznym braku odroczeń. Stąd też postulujemy zmianę jak poniżej 

w proponowanym nowym brzmieniu ust. 3. 

Osobną kwestią jest termin doręczania pisma (nawet, gdy jest ono jednoczesne), tj. składanie pism 

procesowych w terminie uniemożliwiającym rzeczowe i dokładne zapoznanie się z pismem przez strony 

i uczestników. Nagminnie pisma przesyłane są na kilka godzin przed rozprawą (tj. rano, w dniu 

rozprawy lub wieczorem w dniu poprzedzającym rozprawę), co uniemożliwia stronom i uczestnikom 

takie zapoznanie się z pismami, aby móc podjąć rzeczową i uargumentowaną polemikę z tezami takich 

pism.  

Nadmienić należy, że rygor zwrotu pisma nie ogranicza stron ani uczestników w prezentowaniu swoich 

stanowisk, podnoszeniu argumentów, itp. – w każdym przypadku strona lub uczestnik, która nie 

dochowa rygorów określonych w nowo proponowanych przepisach, będzie mogła zaprezentować 

zwoje stanowisko ustnie do protokołu rozprawy. Uważamy, iż oba zaproponowane rozwiązania 

wprowadzą jedynie do postępowania odwoławczego dobre praktyki stosowane od lat w postępowaniu 

cywilnym.  

 

 



 

 

 
©PIIT: Uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania 
przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, 26.11.2020, PIIT/1092/20  

 
Strona 2 z 4 

 

 

§ 4.  

1. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnoszone w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej, zgodnie z art. 508 ust. 1 ustawy, wnosi się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, 

przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 

2. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych 

pozwalających na wniesienie pism w postępowaniu odwoławczym na elektroniczną skrzynkę podawczą 

Urzędu. 

3. Strona lub uczestnik postępowania wnosząca pismo w postępowaniu odwoławczym w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej inne niż odwołanie lub zgłoszenie przystąpienia do 

postępowania odwoławczego zobowiązana jest jednocześnie przekazać kopię pisma do stron  

i uczestników postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adresy wskazane 

odpowiednio w dokumentacji postępowania, odwołaniu lub zgłoszeniu przystąpienia do postępowania 

odwoławczego. W treści pisma zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma stronie  

i uczestnikom. Pismo niezawierające powyższego oświadczenia podlega zwrotowi bez wzywania do 

usunięcia tego braku.  

4. Pisma, o których mowa w ust. 4, doręcza się najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia. Pismo doręczone po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym podlega zwrotowi 

bez wzywania do usunięcia tego braku. 

 

§ 13 ust. 2 pkt 3 

Obecne brzmienie zakłada, iż skład orzekający podejmuje czynności  

§ 13. 

2. W zależności od poczynionych ustaleń faktycznych skład orzekający, w szczególności: 

(…) 

3) wzywa uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania odwoławczego 

po stronie zamawiającego, do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniesienia sprzeciwu co do 

uwzględnienia przez zamawiającego: 

a) w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu albo uwzględnienia ich w części, jeżeli odwołujący 

w pozostałej części wycofał zarzuty odwołania – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, pod 

rygorem umorzenia postępowania odwoławczego, 

b) w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, 

pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego w części dotyczącej tych zarzutów; 

Przepis ten nakłada na skład orzekający bezwzględny obowiązek wezwania. Jednakże w praktyce 

obowiązek taki często nie jest realizowany i skład orzekający stosowanych wezwań nie kieruje do 

przystępującego. Zapewne wynika to z faktu bardzo krótkich terminów w postępowaniu 
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odwoławczym. W praktyce wyznaczany jest termin posiedzenia, na który stawiają się strony  

i uczestnicy, i dopiero na posiedzeniu wyjaśniania jest kwestia sprzeciwu. Bardzo często przystępujący 

(mając świadomość, że nie zgłosi sprzeciwu) w ogóle nie pojawia się na posiedzeniu, a jedynie 

odwołujący i zamawiający. Takie sytuacje mają negatywny wpływ na szybkość rozpatrywania odwołań 

– blokowany jest termin, na którym mogłoby zostać rozpatrzone inne odwołanie.  

Istnieje bardzo proste rozwiązanie powyższego problemu – w przypadku uwzględnienia odwołania  

w całości lub w części należy wprowadzić obowiązek po stronie podmiotu zgłaszającego przystąpienie 

do odwołania po stronie zamawiającego do zgłoszenia sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

pisma zamawiającego. Termin 3 dni powinien być terminem zawitym, analogicznie jak termin na 

zgłoszenie przystąpienia. 

Powyższe rozwiązanie zmniejsza kancelaryjne obciążenie Izby tam, gdzie nie jest ono konieczne. 

Specyfika postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowania odwoławczego opiera 

się na wyjątkowo wysokiej aktywności i profesjonalizmie wykonawców. Nałożenie nowego obowiązku 

na podmiot zgłaszający przystąpienie nie jest niczym nadmiernym, a znacznie usprawni postępowanie.  

Wnioskujemy zatem o skreślenie § 13 ust. 2 pkt 3, przy jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku po 

stronie podmiotu zgłaszającego przystąpienie do odwołania po stronie zamawiającego do zgłoszenia 

sprzeciwu w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisma zamawiającego zawierającego oświadczenie  

o takim uwzględnieniu.  

 

§ 13 ust. 2 pkt 4 

Obecne brzmienie zakłada, iż informowanie o przystąpieniu innego wykonawcy zależy od wyłącznej 

decyzji składu orzekającego, a nie jest obowiązkiem. Co więcej – z brzmienia przepisu można 

wnioskować, że podmiotami, które są informowane są zamawiający i odwołujący. Takie brzmienie 

przepisu jest zupełnie niepotrzebne, gdyż przystępujący ma obowiązek przesłać pismo ze zgłoszeniem 

przystąpienia właśnie do odwołującego i do zamawiającego – zatem posiadają oni wiedzę o fakcie 

zgłoszenia przystąpienia.  

Natomiast problemem faktycznie istniejącym w toku postępowań odwoławczych jest brak wiedzy 

przystępujących o innych podmiotach zgłaszających przystąpienie – gdyż przystępujący pozyskuje 

wiedzę o innych przystępujących dopiero w toku posiedzenia. Nowe przepisy nakładają obowiązek 

złożenia kopii pełnomocnictw dla stron i uczestników, ponadto istnieje obowiązek doręczenia odpisów 

pism także uczestnikom postępowania. W przypadku braku wiedzy przystępującego o innych 

przystąpieniach obowiązek taki jest niewykonalny. Mamy zatem do czynienia z oczywistą luka  

w przepisach proceduralnych.  

Stąd też celem zlikwidowania w/w praktycznych problemów postępowania odwoławczego zasadna 

byłaby zmiana przepisu na następujący. 

§ 13. 

2. W zależności od poczynionych ustaleń faktycznych skład orzekający, w szczególności: 
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(…) 

4) może zwrócić się do zamawiającego oraz odwołującego o złożenie oświadczenia w przedmiocie 

zgłoszenia opozycji przeciwko przystąpieniu innego wykonawcy; 

oraz zmiana § 19 na następujący: 

§ 19. 1. Skład orzekający zarządza doręczenie zawiadomienia o terminie i miejscu rozprawy stronom 

oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. Zawiadomienie doręcza się za potwierdzeniem 

odbioru, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. W zawiadomieniu zamieszcza 

się informacje o podmiotach zgłaszających przystąpienie, ze wskazaniem strony, do której nastąpiło 

przystąpienie.  

ewentualnie – zamiast zmiany § 19 ust. 1 można rozważyć wprowadzenie obowiązku po stronie 

Zamawiającego do informowania uczestników zgłaszających przystąpienie o fakcie złożenia innych 

przystąpień.  

Dodatkowo wskazujemy, że zawiadomienie o terminie rozprawy na co najmniej 3 dni przed 

wyznaczonym terminem rozprawy jest terminem zbyt krótkim. Zwłaszcza w sprawach 

skomplikowanych. Doświadczenia z czasu od ogłoszenia epidemii wskazują, że Izba jest w stanie 

zawiadamiać o terminie rozpraw z większym wyprzedzeniem. Z tego względu wnosimy, aby skład 

orzekający zawiadamiał o terminie rozprawy co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem 

rozprawy.  

 


