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Witam Cię serdecznie, 

Nazywam się Dawid Pantak i jestem radcą 

prawnym. Specjalizuję się w prawie zamówień 

publicznych. Pomagam przedsiębiorcom wygrywać 

przetargi. 

Pamiętam swoją pierwszą rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie 

wypadła ona niestety rewelacyjnie… i to już od początku. Byłem przekonany, że 

mam jeszcze dużo czasu i nieco zignorowałem zerkanie na zegarek. Skończyło się 

tak, że wpadłem zziajany do sali dosłownie w momencie gdy protokolant kończył 

wywoływać moją sprawę. Tylko cudem się nie spóźniłem. 

Pierwszą rozprawę przegrałem. Podobnie, jak drugą. Dopiera trzecia z kolei 

zakończyła się sukcesem – KIO nakazała zamawiającemu unieważnienie 

odrzucenia oferty mojego klienta. 

Dzisiaj, mając za sobą już wiele postępowań, nadal nie wygrywam każdej sprawy 

(to nie jest możliwe). Ale dzięki dużemu doświadczeniu wiem, jak należy się 

przygotować, żeby maksymalnie zwiększyć swoje na wygraną. 

Swoją wiedzą dzielę się na blogu „Odwołanie do KIO”, do którego lektury gorąco 

zachęcam. Znajdziesz w nim mnóstwo przydatnych informacji na temat 

postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

Ten e-book przygotowałem, żeby pomóc uniknąć niepotrzebnych błędów 

wszystkim tym, którzy wybierają się pierwszy raz do KIO. Doskonale wiem, z 

jakim stresem wiąże się udział w pierwszej rozprawie i chciałbym pomóc Ci choć 

trochę oswoić się z tą sytuacją. Jeżeli przynajmniej jedna osoba dzięki tej 

publikacji będzie miała ułatwiony start, to uznam to za sukces. 

Udanej lektury! 

http://www.odwolaniedokio.pl/
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PRZYJDŹ NA MIEJSCE ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ 

Krajowa Izba Odwoławcza znajduje się w Warszawie pod adresem ul. Postępu 

17A. Jest to sam środek popularnego „Mordoru”, to znaczy skupiska biurowców 

będących siedzibami wielu przedsiębiorstw. Warszawski „Mordor” doczekał się 

już nawet hasła w Wikipedii. 

 

(Budynek Adgar Plaza A – siedziba m.in. Krajowej Izby Odwoławczej i Urzędu Zamówień Publicznych) 

Konsekwencją tego jest fakt, że żeby dostać się do KIO trzeba niekiedy uzbroić 

się w cierpliwość. Ulice często się korkują i dojazd potrafi zająć naprawdę długo.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mordor_(Warszawa)
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Dlatego dobrze wziąć odpowiednią poprawkę i założyć nieco więcej czasu na 

dojazd. Nic nie podnosi ciśnienia tak bardzo, jak stanie w korku, gdy do rozprawy 

zostało zaledwie kilka minut. 

Na szczęście w KIO zdają sobie sprawę, że większość uczestniczących w 

rozprawach osób przyjeżdża spoza Warszawy. Dlatego rozprawy są wyznaczane 

zazwyczaj na godzinę 10:00 lub 13:00.  

Jeżeli jednak wiesz, że dojazd do Warszawy z Twojej miejscowości zajmuje więcej 

czasu, to możesz zastanowić się czy lepszym pomysłem nie jest przyjechać dzień 

wcześniej i po prostu przenocować w Warszawie. 

Jeżeli będziesz na miejscu wcześniej, to możesz skorzystać z przyjemnej kawiarni, 

która znajduje się naprzeciwko budynku. Można w niej omówić jeszcze raz 

przygotowanie do rozprawy. Tylko uważaj, czy nie podsłuchują Cię Twoi 

przeciwnicy procesowi. 

Jeżeli do KIO wybierasz się samochodem, to musisz wiedzieć na miejscu jest 

płatny parking. Jeżeli już uda się dotrzeć, to zwykle nie ma już problemu ze 

znalezieniem wolnego miejsca. 
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PRZYGOTUJ WSZYSTKIE DOKUMENTY 

Podstawą są dokumenty wykazujące Twoje umocowanie do reprezentowania 

przed KIO. Jeżeli ich nie przedstawisz, to KIO nawet nie dopuści Cię do głosu. 

Pamiętaj, żeby koniecznie zabrać ze sobą wydruk z CEIDG/KRS oraz – jeżeli 

działasz jako pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa. 

[Więcej na temat pełnomocnictwa możesz poczytać w tym artykule ->> 

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed KIO] 

Ale dokumenty wykazujące umocowanie to dopiero początek. Zdaję sobie 

sprawę, że dokumentacja postępowania przetargowego potrafi być naprawdę 

opasła. Ale uwierz mi, jeżeli idziesz na rozprawę, to musisz się z nią dokładnie 

zapoznać. Podstawa to ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz ze wszystkimi 

załącznikami i wyjaśnieniami, Twoja oferta, oferta Twojego konkurenta (w 

zależności czego dotyczy sprawa), wezwania do uzupełnień/wyjaśnień wraz z 

odpowiedziami oraz wszystkie pisma zamawiającego. 

Obojętnie czy będziesz mieć ze sobą wydrukowaną dokumentację, czy 

dokumentację w formie elektronicznej (na laptopie, czy tablecie). Ważne, żebyś 

potrafił się po niej sprawnie poruszać.  

 

http://www.odwolaniedokio.pl/pelnomocnictwo/
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Czasami będziesz musiał szybko odnaleźć jakiś zapis, żeby odeprzeć 

argumentację przeciwnika. Może się też zdarzyć, że skład orzekający poprosi Cię 

o wskazanie gdzie dokładnie znajduje się zapis, który przed chwilą powołałeś. 

Musisz być przygotowany, żeby sprawnie go znaleźć. 
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ZADBAJ O ODPOWIEDNICH TOWARZYSZY 

Rzadko kiedy zdarza się, żeby jeden podmiot reprezentowała na rozprawie jedna 

osoba. Standardem jest udział od 2 do 4 osób. Ale zdarzają się rozprawy 

(zwłaszcza w sprawach skomplikowanych), gdzie pełnomocników jest dużo 

więcej… 

Nie ma żadnych określonych reguł ile osób powinno uczestniczyć w rozprawie. 

Moim zdaniem jednak, jeżeli podchodzi się do sprawy poważnie, to absolutne 

minimum to dwie osoby. W tym przynajmniej jeden radca prawny lub adwokat 

specjalizujący się w prawie zamówień publicznych i mający doświadczenie w 

występowaniu przed KIO. To bardzo ważne, ponieważ postępowanie przed KIO 

jest bardzo specyficzne i zdecydowanie różni się od postępowania przed sądem 

powszechnym. Próba bezpośredniego przeniesienia strategii z sali rozpraw sądu 

powszechnego na salę rozpraw KIO po prostu nie zda rezultatu.  

Drugim uczestnikiem powinna być osoba, która posiada techniczną wiedzę. A 

przez techniczną wiedzę rozumiem wiedzę na temat przedmiotu zamówienia 

oraz na temat branży, której zamówienie dotyczy. 

Ja spory przed KIO dzielę na dwa rodzaje: 

▪ typowo prawne – to znaczy takie, w których decydujące znaczenie mają 

argumenty prawne, 

▪ prawno – techniczne – to znaczy takie, w których poza argumentami 

prawnymi potrzebne są również argumenty dotyczące przedmiotu 

zamówienia. 

Osobą techniczną może być sam właściciel firmy lub wspólnik (czy członek 

zarządu w przypadku spółek kapitałowych). Ale może to być również pracownik 



8 | S t r o n a  
 

(np. kierownik projektu czy product manager). Ważne, żeby posiadał 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie w branży. 

 

Pamiętam jedną z rozpraw, kiedy reprezentowałem producenta pewnego 

bardzo specjalistycznego urządzenia. Jego oferta została odrzucona w 

postępowaniu przetargowym i złożyliśmy odwołanie. Sprawa wydawała się być 

typowo prawną, dlatego prezes firmy zdecydował, że poza mną nie wyśle nikogo 

na rozprawę. Poprosiłem, żeby jeszcze raz przemyślał swoją decyzję, ale mi też 

sprawa wydawała się typowo prawna, więc nie naciskałem mocno. 

Na rozprawie byłem więc ze strony odwołującego sam. Natomiast zarówno po 

stronie zamawiającego, jak i przystępującego były po cztery osoby. W tym po 

jednym prawniku i aż trzech inżynierów posiadających dużą wiedzę na temat 

produktu. 

Rozprawa mimo wszystko zeszła na tematy techniczne. Moi przeciwnicy 

procesowi byli doskonale przygotowani. Potrafiłem odeprzeć ich prawne 

argumenty, ale nie miałem wystarczającej wiedzy, żeby ustosunkować się do 
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argumentów technicznych. Nie muszę chyba dodawać jakim wynikiem skończyło 

się to postępowanie… 

Od tej pory zawsze staram się, żeby na rozprawę jeździły też osoby posiadające 

wiedzę o technicznych aspektach. 
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PAMIĘTAJ KTO GDZIE SIEDZI NA SALI ROZPRAW 

Mówią, że pierwszy krok jest najważniejszy i ja się z tym stwierdzeniem zgadzam.  

Dlatego dobrze, żeby Twój pierwszy krok na sali rozpraw był pewny. Ale żeby taki 

był musisz wiedzieć… dokąd idziesz. Przygotowałem grafikę, która pomoże 

zapamiętać kto i gdzie siedzi w czasie rozprawy. 
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ZACHOWAJ SPOKÓJ 

To ostatnia, ale chyba najważniejsza porada. 

Zdarza się, że w czasie rozprawy emocje są tak duże, że ludzie potrafią się 

naprawdę zdenerwować. A uwierz mi – to nikomu nie służy. W każdej sytuacji 

należy zachować spokój. 

 

Pamiętaj proszę, żeby wszystkie wypowiedzi kierować bezpośrednio do składu 

orzekającego. Nie należy natomiast zwracać się do przeciwników procesowych. 

Arbitrzy bardzo tego nie lubią i pilnują porządku na sali rozpraw. 

[Poczytaj także ->> Jak zwracać się do arbitra na rozprawie?] 

Obowiązuje ścisła kolejność wypowiedzi. Najpierw głos ma odwołujący, później 

zamawiający, a na końcu przystępujący. Najczęściej będą miały miejsce dwie 

takie rundy wypowiedzi, chociaż w sprawach skomplikowanych będzie ich 

więcej. 

http://www.odwolaniedokio.pl/zwracac-sie-arbitra-rozprawie/
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Jeżeli teraz jest kolej na wypowiedź Twojego przeciwnika, a Ty czujesz, że mówi 

on np. nieprawdę, to mimo wszystko nie przerywaj mu i nie komentuj głośno 

jego wypowiedzi. Możesz sobie tylko tym zaszkodzić.  

Zamiast tego spokojnie przygotuj sobie w głowie odpowiedź na stanowisko 

Twojego przeciwnika. Możesz je sobie też napisać na kartce, żeby niczego nie 

zapomnieć. Kiedy przyjdzie Twoja kolej po prostu spokojnie wyjaśnij, dlaczego 

Twój oponent nie ma racji. W ten sposób osiągniesz dużo więcej. 

[Więcej informacji na temat tego jak wygląda rozprawa znajdziesz w tym artykule 

->> Jak wygląda rozprawa przed KIO?] 

Weź ze sobą również coś do picia, najlepiej niegazowaną wodę. Rozprawy 

potrafią się niekiedy bardzo przeciągnąć. 

 

 

  

http://www.odwolaniedokio.pl/rozprawa-przed-kio/
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ZAKOŃCZENIE 

Mam nadzieję, że ten e-book pozwolił Ci przygotować się do pierwszej rozprawy. 

Więcej informacji znajdziesz na moim blogu „Odwołanie do KIO”.  

Jeżeli chciałbyś, żebym reprezentował Cię na rozprawie lub potrzebujesz mojej 

pomocy prawnej w innym zakresie, to zapraszam Cię do kontaktu. 

Pozdrawiam i powodzenia na rozprawie, 

Dawid Pantak 

radca prawny 

 

e-mail: dawid.pantak@legalkp.pl  |  tel.: 668 501 984 

www.legalkp.pl 

 

http://www.odwolaniedokio.pl/
mailto:dawid.pantak@legalkp.pl
http://www.legalkp.pl/

