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Aldona Kowalczyk, radca prawny, partner, kieruje w kancelarii Dentons Praktyką Prawa Zamówień Publicznych i
Kontraktów Rządowych w Polsce oraz współkieruje w Europie.
Od 1998 r. doradza zamawiającym i oferentom/partnerom prywatnym w sprawach związanych z prawem zamówień
publicznych i PPP, reprezentując ich również przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Polskie i zagraniczne
rankingi prawnicze od lat wskazują ją jako jednego z najbardziej uznanych specjalistów w zakresie prawa zamówień
publicznych i kontraktów rządowych w Polsce. Jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Prawa
Zamówień Publicznych.

Doświadczenie
Doradztwo na rzecz strony publicznej:
Miasto Stołeczne Warszawa: kompleksowa obsługa prawna postępowania o zamówienie publiczne,
dotyczącego jednego z największych projektów budowlanych w Warszawie – budowy Mostu Północnego, w
tym doradztwo w związku z aneksowaniem umów i towarzyszącymi temu negocjacjami. Wartość
zamówienia: ok. 1,8 miliarda złotych.
Gmina Miasta Sopot: kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego przy przygotowaniu
pionierskiego projektu PPP dot. rewitalizacji dworca PKP oraz terenów sąsiednich oraz przeprowadzeniu
postępowania zakończonego podpisaniem umowy z partnerem prywatnym.
Miasto Łódź: doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego w zakresie analizy możliwych scenariuszy i
określenia modelu realizacji projektu PPP dot. instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz trybu
wyboru partnera prywatnego do tego przedsięwzięcia.
Miasto Katowice: doradztwo prawne na rzecz Zamawiającego dotyczące modelu przeprowadzenia
postępowania o zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne wraz z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnej do wszczęcia postępowania w formule PPP dla przedsięwzięcia „Park Wodny w Katowicach”.
Zamawiający z sektora elektroenergetycznego: wieloletnie doradztwo na rzecz największych spółek
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Skarbu Państwa z tego sektora w Polsce w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych, wraz z
kwestiami związanymi z zawartymi umowami i ich zmianami, w tym doradztwo na rzecz PGE GiEK S.A. w
związku z postępowaniami odwoławczymi dotyczącymi przetargu publicznego na budowę bloków
energetycznych w Elektrowni Opole wartości ok. 3 miliardów złotych; wszystkie odwołania złożone w
końcowym etapie postępowania zostały rozstrzygnięte na korzyść Klienta.
Ministerstwo Obrony Narodowej: udział jako niezależny obserwator nominowany przez Ministra Obrony
Narodowej w pracach Komisji Przetargowej w przetargu na zakup samolotu do przewożenia VIP’ów.

Doradztwo na rzecz wykonawców / partnerów prywatnych:
Firmy z sektora elektroenergetycznego: doradztwo na rzecz wykonawców w sprawach dotyczących prawa
zamówień publicznych i PPP wraz z doradztwem w toku postępowań przetargowych oraz reprezentacją w
postępowaniach odwoławczych i sądowych.
Globalna firma z sektora gospodarki odpadów: doradztwo i reprezentacja wykonawcy w postępowaniu
dotyczącym projektu PPP prowadzonym w trybie prawa zamówień publicznych na wybór partnera
prywatnego do budowy spalarni odpadów w Gdańsku.
Producenci pojazdów szynowych: kompleksowe doradztwo od 2005 r. do dziś na rzecz wykonawców
krajowych i zagranicznych w kilkudziesięciu przetargach przeprowadzanych przez władze samorządowe oraz
przewoźników kolejowych (m.in. PKP IC, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Warszawska Kolej Dojazdowa,
Szybka Kolej Miejska w Warszawie, Województwo Zachodniopomorskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, MPK
Poznań, MPK Gdańsk, MPK Wrocław, MPK Kraków) o jednostkowej wartości zamówienia od 150 milionów
złotych do 1,2 miliarda złotych , w tym wsparcie w przygotowywaniu ofert i reprezentacja w postępowaniach
odwoławczych i sądowych, a także bieżące doradztwo na rzecz wykonawców na etapie wykonywania umów,
w tym udział w negocjowaniu zmian do umów.
Międzynarodowa grupa energetyczna: doradztwo w związku z postępowaniem przetargowym „Badania
środowiska, badania lokalizacyjne oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w
procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy
ok. 3000 MW”, w tym reprezentowanie przez Krajową Izbą odwoławczą. Wartość zamówienia: ok. 1,3
miliarda złotych.
Wykonawcy z branży fotowoltaicznej: Bieżące doradztwo przetargowe i kontraktowe, w tym przygotowanie
i udział w negocjowaniu zmian do umów zawartych przez wykonawców z branży fotowoltaiki, wraz z
kompleksowym doradztwem na etapie ubiegania się o zamówienie publiczne i reprezentacją w
postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.
Firmy z sektora obronności i bezpieczeństwa: doradztwo przetargowe oraz reprezentacja w
postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Nagrody i rekomendacje
IFLR1000 2020-2021: wyróżniona w zestawieniu IFLR1000 Women Leaders.
IFLR1000 2015-2021: rekomendowana w kategoriach: Energetyka i infrastruktura, Energetyka, Rozwój
projektów, Infrastruktura społeczna, Transport (Highly regarded).
The Legal 500 EMEA 2015-2021: rekomendowana w kategorii Prawo publiczne/Prawo zamówień
publicznych w Polsce jako Leading Individual.
Chambers Europe 2013-2021: rekomendowana indywidualnie w najwyższej kategorii (Band 1) w zakresie
Prawa zamówień publicznych w Polsce, jak również rekomendacja w najwyższej kategorii (Band 1) dla
Zespołu, którym kieruje.
Chambers Europe 2015-2019: rekomendowana w kategorii Projekty i infrastruktura w Polsce.
Ranking Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita 2019: rekomendacja indywidualna dla Aldony
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Kowalczyk w najwyższej kategorii jako „Lidera” w kategorii Prawo zamówień publicznych oraz tytuł „Lidera”
dla Zespołu, którym kieruje.
Who’s Who Legal : rokrocznie rekomendowana jako specjalistka w kategorii Kontrakty rządowe.

Publikacje
Aldona Kowalczyk prowadzi szkolenia w zakresie zamówień publicznych, jest także autorką wielu artykułów z
zakresu Prawa zamówień publicznych, m.in. publikowanych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej,
kwartalniku Prawo Zamówień Publicznych, miesięczniku Zamówienia Publicznych Doradca i wielu innych.
Współautorka komentarza Zamówienia sektorowe. Komentarz do przepisów prawa zamówień publicznych na
temat zamówień udzielanych w sektorze energetyki, transportu, gospodarki wodnej i usług pocztowych,
wydanego przez Wolters Kluwer w 2011 r.
Współautorka podręcznika Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej wydanego w
2014r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Współautorka publikacji pt. Raport prawny: Nowe Prawo zamówień publicznych, wydanej przez dziennik
Rzeczpospolita w 2020 r.

Działalność zawodowa
Członkostwo
Mediator Stałego Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

Zatrudnienie
Partner, Dentons, Warszawa, od 2013 r.
Consultant, Dentons (wcześniej Salans), Warszawa, 2012–2013
Counsel, Salans, Warszawa, 2006–2012
Senior Associate, Salans, Warszawa, 1998–2006
Associate, Kancelaria Prawna Łaszczuk & Partners, Warszawa, 1994–1997
Praktykant, Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn, Hamburg, 1994

Specjalizacje
Obszary prawa
Arbitraż
Prawo spółek
Prawo publiczne
Prawo zamówień publicznych

Sektory gospodarki
3

Energetyka
Infrastruktura i PPP

Wykształcenie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, Podyplomowe Studium Ubezpieczeń
Uniwersytet w Hamburgu i Europa Kolleg Hamburg, 1994, studia podyplomowe
Uniwersytet Warszawski, 1993, magister prawa

Kwalifikacje i uprawnienia
Radca prawny, Polska, 1997

Języki
Angielski
Niemiecki
Polski

4

