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Streszczenie: 

System zamówień publicznych odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce państwa a przede 

wszystkim w zakresie wydatkowania środków publicznych oraz unijnych na zakup dóbr 

i usług w sposób racjonalny i efektywny. Zamówienia publiczne to nic innego jak wydawanie 

pieniędzy z budżetu państwa, a ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 

publicznych ma na celu zapobieganiu korupcji w wydawaniu tych środków oraz poprawę 

polskiej gospodarki jak i również wskazanie środków ochrony prawnej, jakie przysługują 

uczestnikom i stronom w postępowaniu. Naruszenie zasad zamówień publicznych może 

wywołać skutki prawne np. unieważnienia postępowania a nawet może doprowadzić 

do wniesienia odwołania KIO
1
. System zamówień publicznych gwarantuje ochronę 

zamawiających jak i wykonawców, a prawne uregulowania systemu zamówień publicznych 

zapewniają racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych, które jest potrzebne 

do sprawnego funkcjonowania praworządnego państwa
2
. 

 Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie środka ochrony prawnej, jaki 

przysługuje podmiotom uprawnionych do ich korzystania przewidzianych ustawą Pzp, 

a w szczególności zaprezentowanie pierwszego rodzaju środka odwoławczego, którym to jest 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

Abstract: 

System of the Public Procurement plays a very important role in economy above all in a range 

of spending public and EU funds on buying goods and services in a rational and effective 

way. The public procurement is nothing more than spending money from the government 

budget and the acts of 29 January 2004 Public Procurement Law aims to prevent corruption 

and improve polish economy as well as indicate the legal remedies.  Breach of the principles 

in the public procurement could produce legal effects e.g. cancellation of the procedure. 

The public procurement system guarantees protection of contracting entities and contractors. 

The legal regulations of the public procurement system ensure rational and effective spending 

of public funds, which is necessary for the proper functioning of the law-abiding country.  

 The aim of this article is to present a legal remedies, which are granted to entities 

entitled to  use them provided for by the Public Procurement Law, and in particular the 

presentation of the first type of remedy, which is the appeal to the President of the National 

Appeals Chamber. 
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