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Wdniu 10 czerwca 2019 r. w Warszawie,
w Centrum Konferencyjnym NIMBUS
odby∏a si´ konferencja pt. „Przesz∏oÊç

dla przysz∏oÊci. DwadzieÊcia pi´ç lat polskich za-
mówieƒ publicznych”. Organizatorem konferencji
by∏a Redakcja naszego miesi´cznika wraz z partne-
rami – Grupà Doradczà SIENNA oraz Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówieƒ
Publicznych we wspó∏pracy z Katedrà Prawa Ad-
ministracyjnego Uczelni ¸azarskiego.

Patronat Honorowy objà∏ Prezes Urz´du Zamówieƒ Pu-
blicznych, a patronat medialny – „Dziennik Gazeta
Prawna”.

Okazjà dla organizacji tego wydarzenie by∏a dwudzie-
sta piàta rocznica uchwalenia ustawy z dnia 10 czerw-
ca 1994 r. która zapoczàtkowa∏a budow´ w naszym kra-
ju nowoczesnego systemu zamówieƒ publicznych, a jej
celem – dyskusja o przesz∏oÊci i przysz∏oÊci systemu
w kontekÊcie projektu nowego Prawa zamówieƒ pu-
blicznych.

W obradach konferencji wzi´∏o udzia∏ blisko 150 osób,
reprezentujàcych zamawiajàcych oraz wykonawców,
a tak˝e podmioty zajmujàce si´ doradztwem w spra-

wach zamówieƒ publicznych. Obradami kierowa∏
Jacek Jerka.

WÊród goÊci konferencji byli: Prezes Urz´du Zamówieƒ
Publicznych Hubert Nowak, Prezes UZP w latach
1995–1997 Józef ˚uk, Prezes UZP w latach 2016–2018
Ma∏gorzata Str´ciwilk, by∏y Przewodniczàcy Komisji
Nadzwyczajnej Sejmu ds. ustawy o zamówieniach pu-
blicznych Krzysztof Janik oraz by∏y Przewodniczàcy
Podkomisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o zmianie usta-
wy Prawo zamówieƒ publicznych uchwalonej w roku
2006 Artur Zawisza, Prezes Krajowej Izby Odwo∏awczej
Ma∏gorzata Rakowska, a tak˝e Przewodniczàcy Kapitu-
∏y Nagrody PUBLICUS Jacek Ambroziak.

Konferencja „Przesz∏oÊç
dla przysz∏oÊci.
DwadzieÊcia pi´ç lat
polskich zamówieƒ
publicznych”
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WYSTÑPIENIA GOÂCI

Prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych Hubert No-
wak odniós∏ si´ do pierwszych lat obowiàzywania
ustawy o zamówieniach publicznych, a zw∏aszcza okre-
su jej wdra˝ania i budowania podstaw polskiego syste-
mu zamówieƒ publicznych. PodkreÊli∏ ogromne zaan-
ga˝owanie osób, które uczestniczy∏y w zwiàzanych
z tym dzia∏aniach i wskaza∏, i˝ od tego czasu do aktyw-
nej pracy w systemie zamówieƒ w∏àczy∏y si´ kolejne
pokolenia, które wówczas nie wiedzia∏y co to sà zamó-
wienia publiczne. Szczególe uznanie nale˝y si´ twór-
com ustawy o zamówieniach publicznych oraz wszyst-
kim, którzy pracowali nad jej projektem. Odniós∏ si´
tak˝e do projektu nowego Prawa zamówieƒ publicz-
nych, który w najbli˝szych dniach przyjàç ma Rada Mi-
nistrów zwracajàc uwag´, i˝ uwzgl´dnia on wszystkie
dobre doÊwiadczenia z przesz∏oÊci, ale przede wszyst-
kim wychodzi w przysz∏oÊç, tworzàc nowà jakoÊç pol-
skich zamówieƒ publicznych.

By∏y, pierwszy w historii Urz´du
Prezes UZP Józef ˚uk przypomnia∏
okres tworzenia podstaw systemu za-
mówieƒ publicznych i organizacj´ no-
wo powstajàcego Urz´du Zamówieƒ
Publicznych. Wskaza∏ na ogromnà ro-
l´ trenerów oraz arbitrów, wpisanych
na listy prowadzone przez Prezesa
UZP, a tak˝e pracowników Urz´du.
Przypomnia∏ proces tworzenia pierw-

szych aktów wykonawczych do ustawy, organizowane
na terenie ca∏ego kraju konferencje i szkolenia oraz in-
ne dzia∏ania UZP, zwiàzane z wyjaÊnianiem istoty sys-
temu zamówieƒ publicznych oraz przekonywaniem
o koniecznoÊci jego wdro˝enia w Polsce. Odnoszàc si´
do okresu lat dwutysi´cznych wskaza∏, i˝ nie wszystkie
zmiany w zamówieniowych przepisach by∏y przemy-
Êlane i potrzebne, jako przyk∏ady wskaza∏ likwidacje li-
sty trenerów oraz instytucji protestu. Wyrazi∏ nadziej´,
i˝ nowe Prawo zamówieƒ publicznych naprawi wszyst-
kie b∏´dy przesz∏oÊci.

Przewodniczàcy Komisji Nadzwyczajnej Sejmu ds.
ustawy o zamówieniach publicznych Krzysztof Ja-
nik przypomnia∏ czas pracy nad jej projektem w Sej-
mie, a tak˝e na etapie legislacji rzàdowej. PodkreÊli∏
bardzo dobrà wspó∏prac´ przedstawicieli rzàdu z pos∏a-
mi wchodzàcymi w sk∏ad Komisji Nadzwyczajnej, rol´
ekspertów, a tak˝e to, i˝ tworzàc nowà w polskim po-
rzàdku prawnym ustaw´, wszyscy jednoczeÊnie si´ jej
uczyli. Niezwykle istotny by∏ tak˝e konsensus dotyczà-
cy ustawy, jaki uda∏o si´ uzyskaç w Sejmie – zosta∏a
uchwalone nieomal jednog∏oÊnie. Nawiàzujàc do okre-
su obecnego wskaza∏ na znaczenie przepisów dotyczà-
cych zamówieƒ publicznych, które w niektórych kra-
jach majà rang´ konstytucyjnà.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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Przewodniczàcy Podkomisji Nadzwyczajnej ds. ustawy
o zmianie ustawy Prawo zamówieƒ publicznych
uchwalonej w 2006 roku Artur Zawisza przypomnia∏
prace nad tà ustawà prowadzone w Sejmie zwracajàc
uwag´ na wzorcowe wspó∏dzia∏anie pos∏ów, Urz´du
Zamówieƒ Publicznych oraz ówczesnego Ministerstwa
Rozwoju. PodkreÊli∏, ˝e po uchwaleniu Prawa zamó-
wieƒ publicznych by∏a to pierwsza, bardzo wa˝na i po-
trzebna korekta jego przepisów. Odniós∏ si´ tak˝e do
kolejnej nowelizacji Pzp z roku 2007 która wprowadza-
∏a Krajowà Izb´ Odwo∏awczà. Stwierdzi∏, i˝ by∏a to bar-
dzo dobra inicjatywa ówczesnego Prezesa Urz´du, co
potwierdza dotychczasowa dzia∏alnoÊç KIO.

NAGRODY PUBLICUS

Nagrod´ Honorowà PUBLICUS przyznaje Kapitu∏a,
która obecnie dzia∏a w nast´pujàcym sk∏adzie: Jacek
Ambroziak – przewodniczàcy, Ewa Wiktorowska – se-
kretarz, Tomasz Czajkowski, W∏odzimierz Dzier˝anow-
ski oraz Ma∏gorzata Str´ciwilk – cz∏onkowie.

O przyznaniu nagród w roku bie˝àcym poinformowa∏
uczestników konferencji Przewodniczàcy Kapitu∏y Ja-
cek Ambroziak. WczeÊniej przedstawi∏ histori´ nagro-
dy, poczynajàc od roku 2003 w którym zosta∏a ustano-
wiona i przypomnia∏, i˝ pierwszym laureatem nagrody
honorowej zosta∏ ówczesny wicemarsza∏ek Sejmu Ja-
nusz Wojciechowski „za podj´cie i przeprowadzenie
inicjatywy legislacyjnej dotyczàcej jawnoÊci umów
o zamówienia publiczne”. Nast´pnie przedstawi∏
uchwa∏´ Kapitu∏y z dnia 14 maja 2019 r. która stwier-
dza, i˝ w zwiàzku z dwudziestopi´cioleciem polskiego
systemu zamówieƒ publicznych jednog∏oÊnie przyzna-
je nagrod´ PUBLICUS:

1. WYDAWNICTWU C.H. BECK za wybitne zas∏ugi
w upowszechnianiu wiedzy o zamówieniach
publicznych;

2. WYDAWNICTWU WOLTERS KLUWER
za wybitne zas∏ugi w upowszechnianiu wiedzy
o zamówieniach publicznych;

3. DR HAB. PROF. RYSZARDOWI SZOSTAKOWI
za dorobek naukowy oraz wybitne zas∏ugi
w kszta∏towaniu doktryny zamówieƒ publicznych.

Uroczystego wr´czenia statuetek PUBLICUS dokona∏
Przewodniczàcy Kapitu∏y Jacek Ambroziak, któremu
towarzyszyli wszyscy cz∏onkowie Kapitu∏y.

Po uroczystoÊci wr´czenia statuetek g∏os zabrali laure-
aci nagrody: Dyrektor Wydawnictwa C.H. BECK Woj-
ciech Bierwiczonek, Wiceprezes Wydawnictwa WOL-
TERS KLUWER POLSKA Alicja Pollesch oraz dr hab.
Prof. Ryszard Szostak.

OBRADY PLENARNE

W pierwszej cz´Êci obrad plenarnych referaty przedsta-
wili:

1. Tomasz Czajkowski – „DwadzieÊcia pi´ç lat polskich
zamówieƒ publicznych”,
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2. W∏odzimierz Dzier˝anowski – „System zamówieƒ
publicznych w kolejnych latach”,

3. Ewa Wiktorowska – „Cz∏owiek w systemie zamó-
wieƒ publicznych”.

Pe∏ne teksty referatów opublikowane zostanà w na-
szym miesi´czniku, a tak˝e w odr´bnym wydawnic-
twie pokonferencyjnym, które ukarze si´ w najbli˝szym
czasie.

OBRADY PANELOWE

Po sesji plenarnej obrady przebiega∏y w czterech pane-
lach problemowych, poÊwi´conych w´z∏owym proble-
mom systemu zamówieƒ publicznych, zarówno
w okresie minionym, jak i obecnie.

Panel I – „Przygotowanie post´powania”

Obradom przewodniczy∏a Ma∏gorzata Str´ciwilk, by∏a
Prezes UZP, a referaty przedstawili:

1. Sylwester Kuchnio (Dentons Europe Dàbrowski
i Wspólnicy) – „Analiza potrzeb zamawiajàce-
go”,

2. Ewaryst Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski) –
„Rozeznanie rynku,

3. Micha∏ S´kowski i Pawe∏ Ró˝yƒski (GWW Gryn-
hoff i Partnerzy Radcowie Prawni) – „Warunki za-
mówienia”

4. Agnieszka Zaborowska (Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Zaborowska) – „Opis przedmiotu zamó-
wienia”.

Panel II – „Procedury”

Obradom przewodniczy∏ dr hab. prof. Przemys∏aw Szu-
stakiewicz, s´dzia Naczelnego Sàdu Administracyjne-
go, prof. Uczelni ¸azarskiego, a referaty przedstawili:

1. Hanna Talago-S∏awoj (Centrum Obs∏ugi Zamówieƒ
Publicznych) – „Przetarg nieograniczony”,

2. Tomasz Zalewski (Kancelaria Bird&Bird) – „Nego-
cjacje z og∏oszeniem i dialog konkurencyjny”,

3. Tomasz Siedlecki (Kancelaria Prawna Tomasz Sied-
lecki Radca Prawny) – „Zamówienie z wolnej r´ki”,

4. Agnieszka Olszewska (Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Konsultantów Zamówieƒ Publicznych) – „Za-
mówienia podprogowe”.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl
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Panel III – „Umowy”

Obradom przewodniczy∏ dr hab. prof. Ryszard Szostak,
prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a re-
feraty przedstawili:

1. Tomasz Krzy˝anowski (Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy) – „Zakres umowy o zamówienie pu-
bliczne”,

2. Tomasz Skoczyƒski (Skoczyƒski Kolaƒczyk i Partne-
rzy) – „Przes∏anki zmiany umowy”,

3. Agata Szeliga i Adrian Ciesielski (So∏tysiƒski Ka-
wecki & Szl´zak) – „Przes∏anki odstàpienia od
umowy oraz jej uniewa˝nienia”

4. Anna Prigan (Wardyƒski i Wspólnicy) – „Umowa
o podwykonawstwo”.

Panel IV – „Ârodki ochrony prawnej”

Obradom przewodniczy∏ mec. Jerzy Pieróg z Kancelarii
Prawnej Pieróg & Partnerzy w Warszawie, a referaty
przedstawili:

1. Jaros∏aw Jerzykowski (Jerzykowski i Wspólnicy)
– „Instytucje oraz instrumenty ochrony prawnej”,

2. Jan Roliƒski (WKB Wierciƒski Kwieciƒski Baehr)
– „Post´powanie odwo∏awcze”,

3. Witold S∏awiƒski (Wierzbowski Eversheds Suther-
land) – „Post´powanie skargowe”,

4. Anna Specht-Schampera (Kancelaria Prawna
Schampera Dubis Zajàc i Wspólnicy) – „Mediacja/
Koncyliacja”.

Pe∏ne teksty referatów przedstawionych podczas obrad
panelowych opublikowane zostanà w naszym mie-
si´czniku, a tak˝e w odr´bnym wydawnictwie pokon-
ferencyjnym, które ukarze si´ w najbli˝szym czasie.

Przebieg prac w panelach podczas sesji plenarnej
przedstawili przewodniczàcy obrad panelowych.

Po zakoƒczeniu obrad konferencji odby∏ si´ lunch oraz
spotkanie kole˝eƒskie przy lampce wina.

Opr. red.
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