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M A R Z E N A J A W O R S K A

SKARGA A APELACJA
– REGULACJE PRAWNE

Post´powanie skargowe toczy si´ wed∏ug
przepisów o apelacji (art. 367–3911 KPC1), o ile przepisy
art. 579–589 Pzp2 nie stanowià inaczej.

Zatem w pierwszej kolejnoÊci stosuje si´ tutaj przepi-
sy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym lub uregulo-
wanym odmiennie w tych przepisach, zastosowanie
znajdà przepisy KPC o apelacji.

Wynikajàce z przepisów Pzp odr´bnoÊci proceduralne do-
tyczà równie˝ rozstrzygni´ç sàdu zamówieƒ publicznych
(Sàdu Okr´gowego w Warszawie).

Strona lub uczestnik post´powania mo˝e wnieÊç skarg´ na
orzeczenia Krajowej Izby Odwo∏awczej (zarówno wyroki,
jak i postanowienia) oraz postanowienie Prezesa Izby
o zwrocie odwo∏ania niespe∏niajàcego wymogów formal-
nych lub nieop∏aconego w terminie.

Zaskar˝alnoÊç postanowieƒ Izby oraz postanowienia Pre-
zesa Izby o zwrocie odwo∏ania istotnie odró˝nia skarg´ od
apelacji, która przys∏uguje tylko od wyroku sàdu pierwszej
instancji. Postanowienia sàdu pierwszej instancji zaskar˝a-
ne sà za˝aleniem (art. 394–398 KPC).

Skarga w zamówieniach publicznych pe∏ni zatem po-
dwójnà rol´: s∏u˝y do zaskar˝ania merytorycznych
orzeczeƒ KIO i tym samym pe∏ni funkcj´ merytorycz-
nej kontroli instancyjnej w zakresie prawid∏owoÊci
rozpoznania odwo∏ania przez Izb´, a tak˝e funkcj´ za-
˝alenia na okreÊlone postanowienia wydawane przez
Izb´ oraz postanowienie Prezesa Izby o zwrocie od-
wo∏ania.

ORZECZENIA O CHARAKTERZE FORMALNYM

Kontroli skargi pod kàtem jej terminowoÊci, do-
puszczalnoÊci i zachowania wymagaƒ formalnych doko-
nuje sàd na posiedzeniu niejawnym. Sàd postanowieniem
odrzuca skarg´, która:

Art. 584

Art. 579 ust. 2

1) zosta∏a wniesiona po up∏ywie terminu,
2) jest niedopuszczalna z innych przyczyn,
3) jest obarczona brakami formalnymi, których strona nie

uzupe∏ni∏a w terminie.

Termin na wniesienie skargi od orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby o zwrocie odwo∏ania jest
terminem zawitym. Podlega jednak przywróceniu na za-
sadach okreÊlonych w art. 585 Pzp. Postanowienie w spra-
wie przywrócenia terminu mo˝e zapaÊç na posiedzeniu
niejawnym.

Termin na wniesienie skargi okreÊlo-
ny zosta∏ odmiennie dla:

1) strony post´powania odwo∏awczego lub uczestnika tego
post´powania – w tym wypadku skarg´ wnosi si´ w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia Izby lub po-
stanowienia Prezesa Izby o zwrocie odwo∏ania, oraz

2) Prezesa UZP, który uprawniony jest do wniesienia skargi
w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia przez Izb´
lub postanowienia Prezesa Izby o zwrocie odwo∏ania.

Poza wniesieniem skargi
z uchybieniem terminu, skarga jest niedopuszczalna rów-
nie˝ w przypadku braku czynnej legitymacji do jej wnie-
sienia. Skarg´, zgodnie z art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 4
Pzp, mo˝e wnieÊç tylko strona post´powania odwo∏awcze-
go lub jego uczestnik oraz na szczególnych zasadach Pre-
zes UZP.

Braku legitymacji czynnej do wniesienia skargi nie
mo˝na uto˝samiaç z przes∏ankami materialnymi wnie-
sienia skargi, tj. brakiem interesu w uzyskaniu zamó-
wienia lub nagrody w konkursie, kwalifikowanego po-
niesieniem lub mo˝liwoÊcià poniesienia szkody w wy-
niku naruszenia przez zamawiajàcego przepisów Pzp.

Art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 4

Art. 580 ust. 2 i ust. 4

Art. 585

Rozstrzygni´cia zapadajàce w sprawie skarg
na orzeczenia KIO
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1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks post´powania cywilne-
go (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805).
2 Ustawa z dnia 11 wrzeÊnia 2019 r. Prawo zamówieƒ publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
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Skarga nie mo˝e podlegaç rozpoznaniu tak˝e
wskutek niezachowania wymagaƒ formalnych, okreÊlo-
nych w art. 581 Pzp, lub nieuiszczenia przez skar˝àcego
op∏aty w odpowiedniej wysokoÊci i w terminie przewi-
dzianym do wniesienia skargi. W takim przypadku prze-
wodniczàcy sàdu wzywa do jej poprawienia, uzupe∏nie-
nia lub op∏acenia skargi w terminie tygodniowym (art.
130 § 1 w zw. z art. 391 § 1 KPC). Przewodniczàcy wzy-
wa do usuni´cia jedynie ewidentnych braków formal-
nych skargi, np. braku przytoczenia zarzutów czy podpi-
su, ale nie weryfikuje ich prawid∏owoÊci. Brakiem usu-
walnym skargi jest równie˝ niedor´czenie odpisu skargi
jej przeciwnikowi.

GRANICE ROZPOZNANIA SKARGI

Post´powanie przed sàdem zamówieƒ publicznych
jest ograniczone do kontroli rozstrzygni´cia dokona-
nego przez Izb´ (lub Prezesa Izby). Skarga podlega
rozpoznaniu w zakresie, w jakim zaskar˝ono orzecze-
nie Izby lub postanowienie Prezesa Izby o zwrocie
odwo∏ania (w ca∏oÊci albo w cz´Êci) oraz w granicach
przedstawionych w odwo∏aniu zarzutów i sformu∏o-
wanych ˝àdaƒ, odpowiadajàcych zakresowi zaskar-
˝enia.

W post´powaniu toczàcym si´ na skutek wnie-
sienia skargi nie mo˝na rozszerzyç ˝àdania odwo∏ania ani
wyst´powaç z nowymi ˝àdaniami. W przypadku rozszerze-
nia w skardze ˝àdania lub sformu∏owania nowych ˝àdaƒ
w stosunku do okreÊlonych w odwo∏aniu, sàd pozostawi je
bez rozpoznania.

Sàd nie mo˝e orzekaç co do zarzutów, które nie
by∏y przedmiotem odwo∏ania. Zatem sàd orzeka w grani-
cach okolicznoÊci faktycznych stanowiàcych podstaw´ za-
rzutów podnoszonych w odwo∏aniu.

Sàd nie jest zwiàzany ˝àdaniami skargi (podobnie jak
Izba nie jest zwiàzana ˝àdaniami odwo∏ania). Sàd mo-
˝e – w granicach prawa, zakresu zaskar˝enia i podsta-
wy faktycznej zarzutów odwo∏ania – wydaç rozstrzy-
gni´cie odmienne od ˝àdanego w odwo∏aniu lub
wniosku skargi3.

W szczególnoÊci w przy-
padku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zo-
sta∏a zawarta oraz zachodzi jedna z przes∏anek okreÊlonych
w art. 457 ust. 1 Pzp, sàd – niezale˝nie od ˝àdania skargi –
zobowiàzany jest uniewa˝niç umow´ w ca∏oÊci albo w za-
kresie zobowiàzaƒ niewykonanych i na∏o˝yç kar´ finanso-
wà, albo na∏o˝yç kar´ finansowà, orzec o skróceniu obo-
wiàzywania umowy.

Art. 588 ust. 2 i art. 554 ust. 3 pkt 2

Art. 583

Art. 582

Art. 581 Równie˝ skar˝àcy mo˝e dokonaç zmiany ˝àdania w przy-
padku zmiany okolicznoÊci (np. na skutek zawarcia umo-
wy przez zamawiajàcego po og∏oszeniu orzeczenia przez
KIO, skar˝àcy mo˝e ˝àdaç stwierdzenia naruszenia przepi-
sów Pzp).

ODDALENIE SKARGI

Sàd zamówieƒ publicznych zobowiàzany jest orzec co do
istoty sprawy. W przypadku bezzasadnoÊci skargi sàd od-
dala jà wyrokiem.

Od tej zasady art. 588 ust. 1 Pzp nie przewiduje wyjàtków.
Regu∏a ta dotyczy wszystkich orzeczeƒ KIO (w której to
kategorii mieszczà si´ równie˝ postanowienia), a tak˝e po-
stanowienia Prezesa Izby o zwrocie odwo∏ania. Nawet
w przypadku, w którym skarg´ wniesiono wy∏àcznie na
postanowienie Izby dotyczàce kosztów post´powania od-
wo∏awczego (zamieszczone w wyroku lub w postanowie-
niu koƒczàcym spraw´), sàd uznajàc bezzasadnoÊç zarzu-
tów, oddala skarg´ wyrokiem.

Jak wynika z orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego4, sàd
rozpoznajàc skarg´ bada jej treÊç i zasadnoÊç, a wi´c
orzeka merytorycznie co do tego Êrodka ochrony
prawnej przys∏ugujàcego skar˝àcemu. Dla rozstrzy-
gni´cia merytorycznego, jakim jest oddalenie skargi
wobec jej bezzasadnoÊci, w przepisach Pzp zosta∏a
przewidziana forma wyroku.

Oznacza to, ˝e jeÊli sàd uznaje skarg´ za bezzasadnà, to po
jej rozpoznaniu wydaje wyrok oddalajàcy skarg´ i nie ma
tu znaczenia, czy skarga dotyczy∏a wyroku czy postanowie-
nia KIO i jaka by∏a treÊç oraz motywy tego zaskar˝onego
orzeczenia KIO. W szczególnoÊci nie rzutuje na form´ orze-
czenia sàdu okr´gowego kwestia, ˝e skarga dotyczy∏a wy-
roku czy postanowienia Izby (obecnie równie˝ postano-
wienia Prezesa Izby).

UWZGL¢DNIENIE SKARGI

W przypadku uwzgl´dnienia skargi sàd
zmienia zaskar˝one orzeczenie i orzeka wyrokiem co do
istoty sprawy. JeÊli skarga nie wymaga rozstrzygni´cia do

Art. 588 ust. 2

Art. 588

ÂRODKI OCHRONY PRAWNEJ. POST¢POWANIE SKARGOWE
D Z I A ¸ I X , R O Z D Z I A ¸ 3

3 Por. wyr. SO w Warszawie z dnia 21.08.2019 r., XXIII Ga 573/19, Le-
galis.
4 Zob. uchw. SN z dnia 17.11.2017 r., III CZP 58/17, Legalis; uchw. SN
z dnia 28.02.2013 r., III CZP 107/12, Legalis. Odmiennie SN w uchwale
z dnia 8.12.2005 r., III CZP 109/05, Legalis. Por. tak˝e odmienne rozstrzy-
gni´cie skargi, wydane w formie postanowienia przez SO w Koszalinie
z dnia 21.05.2019 r., VII Ca 208/19, SZUKIO/67222.
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istoty sprawy, sàd wydaje postanowienie (art. 588 ust. 2
zd. 1 Pzp).

Orzeczenie sàdu w ˝adnym wypadku nie mo˝e mieç
charakteru kasatoryjnego. Wynika to z wy∏àczenia
stosowania przy orzekaniu przepisu art. 386 § 4 KPC
(art. 588 ust. 2 zd. 3 Pzp), w∏aÊciwego dla rozstrzy-
gni´ç sàdu apelacyjnego.

W Êwietle art. 386 § 4 KPC sàd drugiej instancji mo˝e
uchyliç zaskar˝ony wyrok i przekazaç spraw´ do ponowne-
go rozpoznania, gdy zachodzi niewa˝noÊç post´powania
albo w przypadku nierozpoznania przez sàd pierwszej in-
stancji istoty sprawy, albo gdy wydanie wyroku wymaga
przeprowadzenia post´powania dowodowego w ca∏oÊci.

Sàd zamówieƒ publicznych nie mo˝e zatem uchyliç
zaskar˝onego orzeczenia Izby lub postanowienia Pre-
zesa Izby i przekazaç sprawy do ponownego rozpo-
znania Izbie (lub Prezesowi Izby) nie tylko w razie nie-
rozpoznania istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku
wymaga przeprowadzenia przez sàd post´powania
dowodowego w ca∏oÊci, ale tak˝e w przypadku, gdy
zachodzi niewa˝noÊç post´powania odwo∏awczego.

Sàd uznajàc za zasadnà skarg´ na postanowienie o zwro-
cie odwo∏ania, o umorzeniu post´powania odwo∏awczego,
o odrzuceniu odwo∏ania, powinien rozpoznaç odwo∏anie
i orzec wyrokiem co do istoty sprawy.

Uwzgl´dniajàc skarg´ sàd stosuje odpowiednio przepisy
art. 553–557 i 563–567 Pzp. Oznacza to m.in., ˝e:

1) sàd uwzgl´dnia skarg´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli
stwierdzi naruszenie przepisów przez Izb´ lub Prezesa
Izby, majàce wp∏yw na rozstrzygni´cie (zwrot odwo∏a-
nia, odrzucenie odwo∏ania, uwzgl´dnienie lub oddale-
nia odwo∏ania) lub stwierdzi niezgodnoÊç projektowa-
nego postanowienia umowy z wymaganiami wynikajà-
cymi z przepisów Pzp;

2) sàd, uwzgl´dniajàc skarg´, bierze pod uwag´, czy w da-
nej sprawie umowa zosta∏a zawarta, a jeÊli tak, to czy
nastàpi∏o to z naruszeniem przepisów Pzp, b´dàcym
podstawà do uniewa˝nienia umowy w okolicznoÊciach
okreÊlonych w art. 457 ust. 1 Pzp, czy te˝ umowa zosta-
∏a zawarta zgodnie z przepisami Pzp. W przypadku
uwzgl´dnienia skargi sàd, orzekajàc wyrokiem, mo˝e:
a. je˝eli umowa w sprawie zamówienia nie zosta∏a

zawarta – nakazaç wykonanie lub powtórzenie
czynnoÊci zamawiajàcego lub nakazaç uniewa˝-
nienie czynnoÊci zamawiajàcego, lub nakazaç
zmian´ projektowanego postanowienia umowy,
Art. 554 ust. 3 pkt 1

Art. 554 ust. 1

b. je˝eli umowa w sprawie zamówienia zosta∏a za-
warta oraz zachodzi jedna z przes∏anek, o których
mowa w art. 457 ust. 1 Pzp (okreÊlajàcym przypad-
ki, w których umowa podlega uniewa˝nieniu):

i. uniewa˝niç umow´ albo
ii. uniewa˝niç umow´ w zakresie zobowiàzaƒ nie-

wykonanych i na∏o˝yç kar´ finansowà w uzasad-
nionych przypadkach, w szczególnoÊci gdy nie
jest mo˝liwy zwrot Êwiadczeƒ spe∏nionych na
podstawie umowy podlegajàcej uniewa˝nieniu,
albo

iii. na∏o˝yç kar´ finansowà albo orzec o skróceniu
okresu obowiàzywania umowy w przypadku
stwierdzenia, ˝e utrzymanie umowy w mocy le˝y
w wa˝nym interesie publicznym, w szczególnoÊci
w dziedzinach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa,

c. je˝eli umowa w sprawie zamówienia publicznego
zosta∏a zawarta w okolicznoÊciach dopuszczonych
w Pzp – stwierdziç naruszenie przepisów Pzp

.

W ka˝dej sprawie sàd musi zbadaç przes∏anki dopusz-
czalnoÊci prowadzenia post´powania przed Izbà.

JeÊli w sprawie wystàpi∏y przes∏anki skut-
kujàce odrzuceniem odwo∏ania a Izba wyda∏a wyrok, sàd
uchyla wyrok i odrzuca odwo∏anie. Natomiast w przypad-
ku, gdy w sprawie wystàpi∏y przes∏anki do umorzenia po-
st´powania odwo∏awczego (np. odwo∏ujàcy cofnà∏ odwo-
∏anie, zamawiajàcy uwzgl´dni∏ odwo∏anie w ca∏oÊci, a ˝a-
den wykonawca nie przystàpi∏ do post´powania po jego
stronie lub ˝aden nie zg∏osi∏ sprzeciwu wobec uwzgl´dnie-
nia odwo∏ania) – sàd uchyla wyrok i umarza post´powanie
odwo∏awcze.

ORZECZENIA DOTYCZÑCE KOSZTÓW
POST¢POWANIA

�� Zasada ponoszenia kosztów przez strony

Koszty post´powania skargowego ponoszo-
ne sà przez strony. Warunkiem zasàdzenia kosztów jest
zg∏oszenie takiego ˝àdania (art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1
KPC).

Zasada ponoszenia kosztów post´powania wy∏àcz-
nie przez strony znajduje zastosowanie przed art.
107 KPC, który przewiduje mo˝liwoÊç zasàdzenia
kosztów równie˝ na rzecz lub od interwenienta
ubocznego. Stanowi zatem istotnà odr´bnoÊç roz-
strzygni´ç kosztowych w Pzp wobec w∏aÊciwych dla
przepisów KPC.

Art. 589 ust. 1

Art. 588 ust. 3

Art. 554 ust. 3 pkt 3

Art. 554 ust. 3 pkt 2
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W konsekwencji koszty post´powania skargowego nie mo-
gà byç zasàdzone na rzecz (lub od) podmiotów przyst´pu-
jàcych do sprawy po stronie skar˝àcego lub przeciwnika
skargi w charakterze interwenienta ubocznego5.

�� Zasada odpowiedzialnoÊci za wynik post´powania
skargowego

Przepis art. 589 ust. 1 Pzp – w odniesieniu
do zwrotu kosztów post´powania skargowego – formu∏uje
równie˝ zasad´ odpowiedzialnoÊci za wynik tego post´po-
wania. Regulacja zawarta w tym przepisie tak˝e stanowi
lex specialis wobec przepisów obowiàzujàcych na gruncie
KPC, dotyczàcych zasad zwrotu kosztów. Wy∏àcza mo˝li-
woÊç zastosowania innych, ni˝ zasada odpowiedzialnoÊci
za wynik procesu, zasad zwrotu kosztów post´powania,
np. zasady s∏usznoÊci (art. 102 KPC) lub zasady zawinienia
(art. 103 KPC)6.

Sàd, okreÊlajàc wysokoÊç kosztów
w treÊci orzeczenia, uwzgl´dnia tak˝e koszty ponie-
sione przez strony w zwiàzku z rozpoznaniem odwo-
∏ania stosownie do wyniku post´powania skargowe-
go. Równie˝ w tym przypadku stosuje zasad´ odpo-
wiedzialnoÊci za ostateczny wynik post´powania od-
wo∏awczego.

Przy tym wyniku post´powania nie mo˝na interpretowaç
jako stosunku zarzutów uwzgl´dnionych do oddalonych.
Jak wskaza∏ SO w Warszawie7, wynik post´powania nale-
˝y rozumieç przez pryzmat tego czyje argumenty i czyje
czynnoÊci w post´powaniu o udzielenie zamówienia, oka-
za∏y si´ byç s∏uszne.

Innymi s∏owy: wynik post´powania rozstrzyga o tym, ko-
mu mo˝na przypisaç cech´ wygrywajàcego post´powanie
odwo∏awcze, nawet jeÊli nie wszystkie zarzuty odwo∏ania
zosta∏y uwzgl´dnione.

Natomiast w razie cz´Êciowego tylko uwzgl´dnienia ˝àdaƒ
skargi koszty sà wzajemnie zniesione lub stosunkowo roz-
dzielone, zgodnie z art. 100 KPC.

�� Sk∏adniki kosztów

Do kosztów post´powania zalicza si´ wszystkie kosz-
ty niezb´dne do celowego dochodzenia praw i celo-
wej obrony.

W szczególnoÊci b´dà to: wartoÊç op∏aty sàdowej od skar-
gi, koszty nakazanego przez sàd osobistego stawiennictwa
strony, wynagrodzenie jednego profesjonalnego pe∏nomoc-
nika lub – w przypadku, gdy strona nie jest reprezentowa-

Art. 589

Art. 589 ust. 2

Art. 589 ust. 1

na przez profesjonalnego pe∏nomocnika – koszty (nie wy˝-
sze ni˝ równowartoÊç wynagrodzenia jednego adwokata)
przejazdów do sàdu strony (je˝eli dzia∏a osobiÊcie) lub jej
pe∏nomocnika oraz równowartoÊç zarobku utraconego
wskutek stawiennictwa w sàdzie (art. 98 § 1–3 KPC).

�� Podstawa prawna i wysokoÊç kosztów zast´pstwa
przez radc´ prawnego lub adwokata

Stawki za czynnoÊci wykonywane przez profesjonalnych
pe∏nomocników ustalane sà na podstawie przepisów roz-
porzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 22 paêdzier-
nika 2015 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci radców praw-
nych8 albo rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
22 paêdziernika 2015 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci ad-
wokackie9. Przepisy te okreÊlajà minimalne stawki za
czynnoÊci wykonywane przed organami wymiaru sprawie-
dliwoÊci przez radc´ prawnego lub adwokata.

Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata ustala-
ne jest wed∏ug stawek minimalnych, okreÊlonych w §
2 obu rozporzàdzeƒ, przy uwzgl´dnieniu, i˝ w post´-
powaniu apelacyjnym przed sàdem okr´gowym staw-
ki minimalne wynoszà 50% stawki okreÊlonej w § 2,
a je˝eli w pierwszej instancji nie prowadzi∏ sprawy ten
sam pe∏nomocnik – 75% tej stawki.

Wyznacznikiem wysokoÊci stawek minimalnych jest war-
toÊç przedmiotu zaskar˝enia, którà stanowi wartoÊç przed-
miotu zamówienia.

5 Tak SOwWarszawie wwyr.: z dnia 2.07.2021 r. XXIII Zs 44/21; z dnia
11.06.2021 r., XXIII Zs 27/21; z dnia 27.04.2021 r., XXIII Zs 14/21, Lega-
lis.
6 Zob. postanowienie SN z dnia 24.08.2011 r., IV CZ 39/11, Legalis;
postanowienie SN z dnia 8.08.2012 r., I CZ 62/12, Legalis.
7 Post. SO w Warszawie z dnia 29.04.2021 r., XXIII Zs 9/21, Legalis.
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