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U rzàd Zamówieƒ Publicznych (dalej jako: „UZP”
lub „Urzàd”) – co to za instytucja? Jaki zwiàzek
ma z Prezesem Urz´du Zamówieƒ Publicznych

(dalej jako „Prezes UZP”)? Jak dzia∏a i czy zadania tej
instytucji sà to˝same z zadaniami Prezesa UZP? Pytania
te nurtujà, w szczególnoÊci kiedy s∏yszymy zamiennie
wyra˝enia „Urzàd Zamówieƒ Publicznych”, „Prezes Urz´-
du Zamówieƒ Publicznych”, „Urzàd wraz z Prezesem”,
u˝ywane bardzo cz´sto te˝ instynktownie.

Urzàd i Prezes UZP nie sà to˝samà instytucjà czy or-
ganem, ale jednoczeÊnie nie sà to podmioty ca∏kowi-
cie odr´bne. Relacja pomi´dzy Urz´dem a Prezesem
UZP jest swojego rodzaju symbiozà, polegajàcà na
Êcis∏ym, ale te˝ koniecznym wspó∏egzystowaniu
dwóch organizmów, które przynosi korzyÊç ka˝demu
z nich lub jednemu z nich, a drugiemu nie szkodzi.

Prezes UZP, jest jednoosobowym centralnym or-
ganem administracji rzàdowej, ze ÊciÊle zakreÊlonymi
kompetencjami wyznaczonymi przez art. 469 ustawy Pra-
wo zamówieƒ publicznych1 (dalej jako „Pzp”). Wszystkie
swoje zadania, Prezes UZP wykonuje przy pomocy i dzi´-
ki istnieniu oraz funkcjonowaniu w∏aÊnie Urz´du.

Urzàd sk∏ada si´ z wielu osób (kierowników, dy-
rektorów, pracowników etc.), a ponadto innych sk∏adni-
ków materialnych, które sà niezb´dne Prezesowi UZP do
obs∏ugi i realizacji jego zadaƒ.

UZP JAKO JEDNOSTKA BUD˚ETOWA
Urzàd jest jednostkà bud˝etowà powo∏anà do obs∏ugi
Prezesa UZP. Jako jednostka bud˝etowa - Urzàd – wszyst-
kie swoje wydatki pokrywa bezpoÊrednio z bud˝etu paƒ-
stwa, a wszystkie swoje dochody odprowadza równie˝ do
bud˝etu paƒstwa.

Wydatki i dochody UZP sà realizowane w cz´Êci 49 bu-
d˝etu paƒstwa (wg klasyfikacji cz´Êci bud˝etowych).

Urzàd Zamówieƒ Publicznych jako jednostka bud˝etowa
nie ma w∏asnej osobowoÊci prawnej. Oznacza to, ˝e nie
mo˝e byç samodzielnym podmiotem praw i obowiàzków
w obrocie gospodarczym, np. nie mo˝e we w∏asnym imie-

Art. 467

Art. 469

niu i na w∏asny rachunek zawieraç umów. Urzàd w sto-
sunkach cywilnoprawnych dzia∏a wówczas w imieniu
i na rzecz Skarbu Paƒstwa.

Urzàd, w konsekwencji posiadania statusu jednostki bu-
d˝etowej, dzia∏a na podstawie statutu i jest aparatem wy-
konawczym Prezesa UZP – istnieje by zapewniç prawid∏o-
we wykonanie zadaƒ Prezesa UZP.

Tym samym, Urzàd i Prezes UZP sà podmiotami, na
które nale˝y patrzeç przez pryzmat niezb´dnego ich
wspó∏istnienia i wzajemnego uzupe∏niania si´, które
wspólnie wp∏ywajà na kszta∏t i rozwój systemu za-
mówieƒ publicznych.

PODSTAWA ORGANIZACYJNEGO
FUNKCJONOWANIA URZ¢DU

Urzàd, dzia∏a na co dzieƒ zgodnie ze swo-
im statutem (aktualnie jest to: Zarzàdzenie Ministra Roz-
woju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 r.2) oraz regu-
laminem organizacyjnym (nadanym przez Prezesa UZP).

Statut Urz´du wskazuje na ogólnà jego rol´, tj. obs∏ug´
Prezesa UZP, siedzib´ Urz´du (obecnie znajduje si´ ona
w m.st. Warszawa), a tak˝e na ogólnà struktur´ Urz´du,
w tym podmioty i jednostki wchodzàce w sk∏ad Urz´du.

Codziennà zaÊ organizacj´ wewn´trznà, funkcjono-
wanie, sk∏ad i zakres zadaƒ oraz tryb pracy Urz´du
i poszczególnych podmiotów oraz jednostek wcho-
dzàcych w jego sk∏ad, okreÊla regulamin organizacyj-
ny nadany Urz´dowi przez Prezesa UZP.

MISJA URZ¢DU
Urzàd ma przede wszystkim na celu dba∏oÊç o przejrzy-
stoÊç procesu udzielania zamówieƒ publicznych, efek-
tywnoÊç procedur udzielania zamówieƒ publicznych,

Art. 467 ust. 2

Organizacyjne aspekty funkcjonowania Urz´du
Zamówieƒ Publicznych

ALDONA PAJOR

1 Ustawa z dnia 11 wrzeÊnia 2019 r. Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
2 Zarzàdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.
2020 r. w sprawie nadania statutu Urz´dowi Zamówieƒ Publicznych
(Dz. Urz. Min. Roz. Pr. i Tech. Poz.113).
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a tak˝e zapewnienie przedsi´biorcom niedyskryminujà-
cego dost´pu do zamówieƒ publicznych.

Urzàd dà˝y równie˝ do unowoczeÊnienia procesu udziela-
nia zamówieƒ publicznych, podnoszenia poziomu inno-
wacyjnoÊci i rozwoju polskiego systemu zamówieƒ pu-
blicznych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA UZP
Dla kszta∏tu struktury organizacyjnej Urz´du istotne jest
wyszczególnienie takich grup stanowisk, jak: kierownic-
two Urz´du, tj. Prezes UZP, wiceprezesi (obecnie powo∏y-
wanych jest dwóch wiceprezesów) oraz Dyrektor Gene-
ralny, dyrektorzy komórek organizacyjnych (departamen-
tów oraz biur) oraz ich zast´pcy, a dalej pracownicy tych
komórek, naczelnicy wydzia∏ów oraz koordynatorzy ze-
spo∏ów koordynujàcych, na które podzielone sà departa-
menty i biura, a dalej pracownicy tych wydzia∏ów i zespo-
∏ów oraz samodzielne stanowiska, jak: Pe∏nomocnik
Urz´du ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor
Ochrony Danych, czy Rzecznik prasowy Urz´du.

W strukturze organizacyjnej UZP wyró˝nia si´ po-
szczególne komórki organizacyjne realizujàce na
rzecz Prezesa UZP konkretne zadania. Wy∏àcznie
dzi´ki poszczególnym komórkom organizacyjnym
Urz´du, Prezes UZP mo˝e prawid∏owo realizowaç
swoje zadania i zapewniç sprawne funkcjonowanie
systemu zamówieƒ publicznych w Polsce.

Ka˝da z komórek mo˝e mieç swojà odr´bnà struktur´,
konkretny zakres zadaƒ i dzia∏aç zgodnie z w∏asnym re-
gulaminem.

Do aktualnie wyodr´bnionych komórek organizacyjnych
Urz´du3 nale˝à:

1. Departament Prawny
Odpowiada za prawnà stron´ dzia∏aƒ podejmowa-
nych przez Prezesa UZP z zakresu zamówieƒ publicz-
nych. Departament Prawny podzielony jest na wy-
dzia∏y i zespo∏y: Wydzia∏ Opinii ds. Zamówieƒ Pu-
blicznych, Wydzia∏ Opinii ds. Koncesji na Roboty Bu-
dowlane lub Us∏ugi, Zamówieƒ Sektorowych i Za-
mówieƒ w Dziedzinach ObronnoÊci i Bezpieczeƒ-
stwa, Wydzia∏ Legislacji, Zespó∏ Radców Prawnych
i Zespó∏ Analiz Orzecznictwa.

Wydzia∏ Opinii ds. Zamówieƒ Publicznych odpowiada za
interpretacj´ przepisów Pzp wydawanà w formie opinii.
Wydzia∏ ten przygotowuje na stron´ internetowà Urz´du
opinie, stanowiska, komunikaty oraz zbiorcze opracowa-
nia tematyczne w zakresie zamówieƒ publicznych. Do za-

daƒ wydzia∏u nale˝y przygotowanie niektórych projek-
tów decyzji i postanowieƒ. Ponadto, w zakres zadaƒ wy-
dzia∏u wchodzi reprezentacja Prezesa UZP na konferen-
cjach, warsztatach, spotkaniach wewn´trznych Urz´du
i zewn´trznych.

Wydzia∏ Opinii ds. Koncesji na Roboty Budowlane lub
Us∏ugi, Zamówieƒ Sektorowych i Zamówieƒ w Dziedzi-
nach ObronnoÊci i Bezpieczeƒstwa odpowiada za te same
czynnoÊci co ww. Wydzia∏ Opinii ds. Zamówieƒ Publicz-
nych tyle, ˝e w zakresie ustawy o umowie koncesji na ro-
boty budowlane lub us∏ugi oraz ustawy PZP – g∏ównie
w zakresie zamówieƒ sektorowych i zamówieƒ w dziedzi-
nach obronnoÊci i bezpieczeƒstwa.

Wydzia∏ Legislacji nadzoruje i przeprowadza procesy legi-
slacyjne w Urz´dzie. Przygotowuje projekty aktów praw-
nych wraz z uzasadnieniem i ocenà skutków danej regu-
lacji. Pracownicy wydzia∏u uczestniczà w posiedzeniach
komisji sejmowych i senackich rozpatrujàcych projekty
ustaw zwiàzane z systemem zamówieƒ publicznych. Wy-
dzia∏ wspó∏pracuje z Rzàdowym Centrum Legislacji w za-
kresie opracowywania projektów ustaw. W ramach swo-
ich kompetencji, Wydzia∏ Legislacji przygotowuje i za-
mieszcza na stronie internetowej Urz´du teksty ustaw
i pozosta∏ych aktów normatywnych).

Do zadaƒ Zespo∏u Radców Prawnych nale˝y prowadzenie
post´powaƒ administracyjnych, a tak˝e wyst´powanie
przed urz´dami i sàdami w charakterze pe∏nomocnika
w sprawach pozostajàcych we w∏aÊciwoÊci Departamentu
i w innych sprawach zleconych przez Prezesa Urz´du.
W ramach swoich kompetencji, zespó∏ analizuje podstawy
do wyst´powania z powództwami pozostajàcymi w zakre-
sie w∏aÊciwoÊci Prezesa UZP i przygotowuje pozwy, a tak-
˝e analizuje podstawy do wyst´powania ze skargami na
orzeczenia Krajowej Izby Odwo∏awczej (dalej jako: „KIO”)
czy podstawy przystàpienia przez Prezesa UZP do okreÊlo-
nych post´powaƒ. Oprócz pozwów, przygotowuje równie˝
projekty skarg i przystàpieƒ, projekty opinii prawnych
w sprawach pozostajàcych we w∏aÊciwoÊci Departamentu.

Zespó∏ Analiz Orzecznictwa analizuje orzeczenia KIO, sà-
dów okr´gowych, Sàdu Najwy˝szego, sàdów administra-
cyjnych, Naczelnego Sàdu Administracyjnego oraz Trybu-
na∏u Konstytucyjnego pod kàtem zapewnienia jednolitego
stosowania przez nie przepisów PZP. Ponadto, analizuje
orzeczenia KIO w celu realizacji uprawieƒ Prezesa UZP

3 Informacje na podstawie strony internetowej UZP: www.uzp.
gov.pl oraz strony podmiotowej BIP: www.uzp.bip.gov.pl, dost´p:
16.07.2021 r.
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w zakresie zaskar˝ania orzeczeƒ KIO. W ramach swoich
kompetencji, zespó∏ ten przygotowuje projekty odpowie-
dzi na wnioski w sprawie zaskar˝ania wyroków KIO, ana-
lizuje skargi na orzeczenia KIO w celu oceny zasadnoÊci
przystàpienia Prezesa UZP do post´powaƒ skargowych
przed sàdami okr´gowymi, jak równie˝ przygotowuje wy-
kazy, zbiory, analizy i opracowania dot. orzecznictwa orga-
nów orzekajàcych w sprawach zamówieƒ publicznych.

2. Departament Kontroli Zamówieƒ Publicznych
Departament Kontroli Zamówieƒ Publicznych reali-
zuje zadania wynikajàce z ustawowych uprawnieƒ
kontrolnych Prezesa UZP, w zakresie kontroli doraê-
nej i uprzedniej zamówieƒ publicznych. Wszystkie
swoje zadania w zakresie uprawnieƒ kontrolnych,
Prezes UZP realizuje przez wydzia∏y: Wydzia∏ Kon-
troli Systemowej i Zawiadomieƒ, Pierwszy Wydzia∏
Kontroli Doraênej, Drugi Wydzia∏ Kontroli Doraênej,
Pierwszy Wydzia∏ Kontroli Zamówieƒ Wspó∏finanso-
wanych ze Ârodków Unii Europejskiej, Drugi Wydzia∏
Kontroli Zamówieƒ Wspó∏finansowanych ze Ârod-
ków Unii Europejskiej.

Wydzia∏y te odpowiadajà w szczególnoÊci za analiz´
stwierdzonych naruszeƒ przepisów Pzp pod kàtem zasad-
noÊci wystàpienia przez Prezesa UZP do sàdu o uniewa˝-
nienie umowy w ca∏oÊci lub cz´Êci i kierowanie wniosków
w tym zakresie do Departamentu Prawnego. W ramach
swoich kompetencji, wyst´pujà do zamawiajàcych z ˝à-
daniem przekazania wyjaÊnieƒ lub udost´pnienia doku-
mentów zwiàzanych z kontrolowanym post´powaniem
lub udzielonym zamówieniem publicznym. Dalej, zasi´-
gajà opinii bieg∏ych, gdy ocena stanu faktycznego sprawy
lub dokonanie innych czynnoÊci kontrolnych wymaga
wiadomoÊci specjalnych. Ponadto, przygotowujà projekty
protoko∏ów kontroli, informacji o wynikach kontroli,
a tak˝e projekty zawiadomieƒ rzecznika dyscypliny fi-
nansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naru-
szeƒ dyscypliny finansów publicznych.

3. Departament Unii Europejskiej
i Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej

Departament Unii Europejskiej i Wspó∏pracy Mi´dzy-
narodowej dba o zgodnoÊç regulacji polskiego syste-
mu zamówieƒ publicznych z prawem europejskim.

Do zadaƒ Departamentu nale˝y opiniowanie pod wzgl´-
dem zgodnoÊci z prawem unijnym projektów aktów
prawnych w zakresie zamówieƒ publicznych. Departa-
ment doradza w zakresie prawa unijnego Prezesowi UZP
na potrzeby prowadzonych przez niego kontroli. Do za-
daƒ Departamentu nale˝y opracowywanie projektów sta-
nowisk Urz´du w sprawach dotyczàcych post´powaƒ to-

czàcych si´ przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci Unii Eu-
ropejskiej oraz w post´powaniach wszcz´tych przez Ko-
misj´ Europejskà przeciwko Polsce w zwiàzku z narusze-
niem prawa unijnego w dziedzinie zamówieƒ publicz-
nych. Ponadto, w ramach swoich kompetencji, Departa-
ment organizuje wspó∏prac´ Urz´du z instytucjami zaj-
mujàcymi si´ problematykà zamówieƒ publicznych w in-
nych krajach, instytucjami Unii Europejskiej oraz z orga-
nizacjami mi´dzynarodowymi.

4. Departament Informacji,
Edukacji i Analiz Systemowych

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemo-
wych pe∏ni wa˝nà rol´ analitycznà rynku zamówieƒ
publicznych, jak te˝ prowadzi dzia∏ania o charakterze
informacyjnym i edukacyjnym w zakresie zamówieƒ
publicznych.

Departament ten odpowiada za przygotowanie i upo-
wszechnianie programów szkoleniowych dot. zamówieƒ
publicznych, organizacj´ przedsi´wzi´ç edukacyjnych
w tym zakresie, monitoruje funkcjonowanie systemu zamó-
wieƒ publicznych, opracowuje i gromadzi materia∏y anali-
tyczne dotyczàce funkcjonowania krajowego i wspólnoto-
wego rynku zamówieƒ publicznych. Wydzia∏ Analiz tego de-
partamentu, opracowuje ponadto okresowe sprawozdania
z funkcjonowania systemu zamówieƒ publicznych i anali-
zuje zjawiska zachodzàce na rynku zamówieƒ publicznych.

5. Biuro Odwo∏aƒ
Biuro Odwo∏aƒ UZP to komórka stricte administra-
cyjna, pe∏niàca rol´ obs∏ugowà dzia∏alnoÊci KIO. Jest
to swoisty ∏àcznik pomi´dzy dwoma instytucjami:
UZP i KIO.

Biuro zapewnia obs∏ug´ organizacyjno-technicznà KIO,
weryfikuje kompletnoÊç odwo∏aƒ, protoko∏uje posiedze-
nia i rozprawy, zamieszcza orzeczenia KIO w serwisie in-
ternetowym Urz´du, przygotowuje projekty zarzàdzeƒ,
postanowieƒ oraz innych pism w post´powaniu odwo-
∏awczym podpisywanych przez Prezesa KIO.

6. Biuro Organizacyjno-Finansowe Urz´du
Biuro zapewnia ciàg∏oÊç pracy oraz funkcjonowania
Urz´du i KIO, a tak˝e ca∏ego systemu zamówieƒ pu-
blicznych, przez wydzia∏y i zespo∏y wchodzàce
w sk∏ad tego Biura. W ostatnim czasie organizacja
tego Biura uleg∏a zdecydowanemu rozbudowaniu.
Wyró˝nia si´ tutaj nast´pujàce jednostki organiza-
cyjne: Wydzia∏ Finansowo-Ksi´gowy, Wydzia∏ Infor-
matyczny, Wydzia∏ Kadr i Organizacji, Zespó∏ ds. In-
formatyzacji Zamówieƒ Publicznych i Utrzymania
Us∏ug, Zespó∏ ds. Zamówieƒ Publicznych, Zespó∏ ds.
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Obs∏ugi Kancelaryjnej, Zespó∏ ds. Administracji i Lo-
gistyki, Archiwum.

Wydzia∏ Finansowo-Ksi´gowy opracowuje projekt bud˝e-
tu Urz´du. Ponadto, prowadzi ksi´gowoÊç oraz obs∏ug´
bankowo-kasowà Urz´du, a tak˝e rozlicza wynagrodzenia
pracowników Urz´du oraz cz∏onków KIO.

Z kolei Wydzia∏ Informatyczny, zapewnienia sprawne
funkcjonowanie infrastruktury informatycznej, syste-
mów i narz´dzi informatycznych Urz´du. Wydzia∏ ten in-
staluje sprz´t komputerowy i oprogramowanie na po-
szczególnych stanowiskach pracy, monitoruje popraw-
noÊç dzia∏ania tego sprz´tu i usuwa bie˝àce usterki. Od-
powiada za serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprz´tu.
Wydzia∏ przygotowuje równie˝ opis przedmiotu zamó-
wienia w post´powaniach z zakresu IT.

Wydzia∏ Kadr i Organizacji posiada szeroki zakres kompe-
tencji w zakresie spraw pracowniczych, do których nale-
˝y, m.in.: prowadzenie spraw z zakresu planowania i or-
ganizacji szkoleƒ oraz podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych pracowników Urz´du oraz cz∏onków KIO. Wydzia∏
ten koordynuje przejÊcie pracowników Urz´du na emery-
tury i renty. Odpowiada za prowadzenie akt osobowych
pracowników. W ramach swoich kompetencji, wydzia∏
przygotowuje projekty procedur wewn´trznych dot. pra-
cy cz∏onków KIO (regulaminy, zarzàdzenia) oraz inne do-
kumenty. Wydzia∏ dokonuje rezerwacji hotelowych, bile-
tów lotniczych i PKP niezb´dnych do odbywania podró˝y
s∏u˝bowych przez pracowników Urz´du i cz∏onków KIO.
Wydzia∏ dba o tworzenie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz zapewnia ich przestrzeganie.

Zespó∏ ds. Informatyzacji Zamówieƒ Publicznych
i Utrzymania Us∏ug odpowiada za wsparcie merytorycz-
ne i funkcjonalne u˝ytkowników Miniportalu oraz plat-
formy zamówieƒ publicznych, a tak˝e obs∏uguje wyda-
wany przez Prezesa, w formie elektronicznej, Biuletyn
Zamówieƒ Publicznych.

Zespó∏ ds. Zamówieƒ Publicznych odpowiada za udziele-
nie zamówieƒ publicznych na potrzeby realizacji zadaƒ
Urz´du. Zespó∏ ten przygotowuje sprawozdania z obszaru
udzielania zamówieƒ publicznych realizowanych w Urz´-
dzie oraz nadzoruje realizacj´ zawartych umów w zakre-
sie zamówieƒ publicznych Urz´du.

Zespó∏ ds. Obs∏ugi Kancelaryjnej prowadzi obs∏ug´ kore-
spondencji wp∏ywajàcej do Urz´du oraz KIO - przyjmo-
wanie, ewidencjonowanie i kierowanie do w∏aÊciwej ko-
mórki organizacyjnej. Ponadto, dba o prawid∏owà wysy∏-
k´ korespondencji z Urz´du, KIO oraz innych materia∏ów

przekazanych z w∏aÊciwych komórek organizacyjnych.
Zespó∏ ten prowadzi równie˝ obs∏ug´ telefonicznà oraz
bezpoÊrednià klientów Urz´du oraz KIO w zakresie kore-
spondencji wp∏ywajàcej, obs∏uguje recepcj´ Urz´du i se-
kretariaty Kierownictwa Urz´du.

Zespó∏ ds. Administracji i Logistyki dba o pomieszczenia
Urz´du i ich wyposa˝enie, dokonujàc równie˝ napraw
i usterek. Zapewnia obs∏ug´ Urz´du w zakresie przewozu
osób i dokumentacji, jak te˝ zapewnia pracownikom
Urz´du niezb´dne przepustki i legitymacje. W ramach
swoich kompetencji, zespó∏ ten prowadzi dokumentacj´
samochodów s∏u˝bowych i rozlicza czas pracy kierowców.

Archiwum odpowiada za zapewnienie prawid∏owej ob-
s∏ugi archiwalnej Urz´du i obiegu dokumentów archiwal-
nych, przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie,
ewidencjonowanie, udost´pnianie dokumentacji archi-
wum, a tak˝e przekazywanie dokumentacji archiwalnej
do archiwum paƒstwowego.

7. Samodzielne stanowiska w UZP
Niezale˝nie od wyspecyfikowanych komórek organi-
zacyjnych w UZP funkcjonujà te˝ wyodr´bnione, sa-
modzielne stanowiska, w tym samodzielne stanowi-
sko ds. Audytu Wewn´trznego, Inspektor Ochrony
Danych, Pe∏nomocnik ds. Informacji Niejawnych oraz
Rzecznik prasowy UZP.

Warto w szczególnoÊci zwróciç uwag´ na stanowisko audy-
tora wewn´trznego, który zatrudniony na Samodzielnym
Stanowisku ds. Audytu Wewn´trznego odpowiada za prze-
prowadzanie audytu wewn´trznego w Urz´dzie. Wyodr´b-
nienie w strukturze Urz´du tego stanowiska poza strukturà
organizacyjnà podzia∏u UZP na departamenty i biura wyni-
ka z charakteru zadaƒ przypisanych ustawowo4 audytorowi.

4 Art. 272–296 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz przepisy rozporzàdzenia Ministra Finan-
sów z dnia 4 wrzeÊnia 2015 r. w sprawie audytu wewn´trznego oraz
informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).
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umów.Zajmuje si´ obs∏ugàprojektów infrastrukturalnych,
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