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Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw -
ców, ja ko pol ska or ga ni za cja człon kow ska w FI DIC,
po dej mu je trud po mo cy w za pew nie niu bez pie czeń -
stwa Środ ków Pu blicz nych (w tym z Unii Eu ro pej -
skiej), prze ka zu jąc Pań stwu pierw szy nu mer biu le ty nu
„Kon sul tant”.  

Sza now ni Pań stwo, Ko le dzy i Ko le żan ki!
Po nie waż od no to wa li śmy już du ży od dźwięk
za rów no wśród au to rów tek stów jak też od bior ców na -
sze go wy daw nic twa, po sta no wi li śmy prze ka zać Pań -
stwu dru gi nu mer biu le ty nu do koń ca ro ku 2007.
Za pra sza my tak że do skła da nia re klam – bę dzie my je
za miesz czać od na stęp ne go nu me ru.

Krzysz tof Woź nic ki 

Pre zes SI DiR

wstęp

FI DIC zo stał po wo ła ny w ro -
ku 1913 ja ko Mię dzy na ro do wa
Fe de ra cja In ży nie rów Kon sul tan -

tów. Jej ce lem by ło wspól ne po pie ra nie
in te re sów za wo do wych sto wa rzy szeń
człon kow skich nie za leż nych in ży nie -
rów kon sul tan tów oraz roz po wszech -
nia nie in for ma cji uży tecz nych dla
człon ków sto wa rzy szeń two rzą cych fe -
de ra cję. Obec nie sto wa rzy sze nia
człon kow skie FI DIC re pre zen tu ją po -
nad 60 kra jów ze wszyst kich kon ty nen -
tów oraz więk szość in ży nie rów
kon sul tan tów dzia ła ją cych w świe cie.
FI DIC zaj mu je się or ga ni za cją se mi na -
riów, kon fe ren cji i po dej mu je dzia ła nia
za pew nia ją ce wy so ki po zio mu etycz ny
i za wo do wy swo ich człon ków, wspie ra -
jąc roz wój za wo du in ży nier skie go
w kra jach roz wi ja ją cych się. FI DIC wy -
pra co wał mo del or ga ni za cji pro ce su
bu dow la ne go, pu bli ku je wzo ry do ku -
men tów kon trak to wych, wzór umo wy
mię dzy klien tem a kon sul tan tem, znor -
ma li zo wa ne for mu la rze prze tar go we
oraz róż ne pu bli ka cje dla in ży nie rów
kon sul tan tów, in we sto rów i ban ków.
Wszyst kie te do ku men ty moż na na być
w se kre ta ria cie FI DIC w Szwaj ca rii
(www. fi dic. org). W Pol sce tłu ma cze -
niem i wy da wa niem tych do ku men tów
zaj mu je się Sto wa rzy sze nie In ży nie rów
Do rad ców i Rze czo znaw ców (www. si -
dir. pl).

Kon tak ty pol skich in ży nie rów z FI -
DIC ma ją dłu gą tra dy cję, bo wiem już
w kon gre sie za ło ży ciel skim w ro -
ku 1913 bra li udział dwaj pol scy in ży -
nie ro wie, cho ciaż nie re pre zen to wa li
wów czas żad nej or ga ni za cji. Pol ska
wstą pi ła do FI DIC w ro ku 1914 i by ła
jej człon kiem do wy bu chu woj ny
w 1939 ro ku. Po now ne człon kow stwo
da tu je się od ro ku 1990, w któ rym to FI -
DIC przy jął Sto wa rzy sze nie In ży nie rów
Do rad ców i Rze czo znaw ców – SI DiR –
or ga ni za cję nie za leż nych in ży nie rów

kon sul tan tów. Sto wa rzy sze nie SI DiR
zrze sza oso by fi zycz ne pro wa dzą ce
dzia łal ność na wła sny ra chu nek oraz,
w cha rak te rze człon ków wspie ra ją -Projekt i druk: Vega design Jacek Milewski. www.vegadesign.pl



cych, fir my zaj mu ją ce się do radz twem
in ży nier skim. Sta tut SI DiR na kła da
na swo ich człon ków wy so kie wy ma ga -
nia etycz ne, zgod ne z za sa da mi FI DIC. 

Tyl ko jed na or ga ni za cja z każ de go
kra ju mo że na le żeć do FI DIC.

Ogól ne za sa dy re ali za cji
przed się wzięć we dług
pro ce dur FI DIC

W re ali za cji przed się wzięć opar tych
na pro ce du rach FI DIC wy stę pu ją dwie
stro ny: Za ma wia ją cy i Wy ko naw ca.
Do spraw ne go i pro fe sjo nal ne go za rzą -
dza nia in we sty cją oraz w ce lu za pew -
nie nia prze strze ga nia pro ce dur
po wo łu je się In ży nie ra (funk cja
w kontr ak cie), któ ry nie jest stro ną
umo wy i po wi nien dzia łać bez stron nie,
bez wzglę du na sta tus za trud nie nia,
oraz zgod nie z za war tym kon trak tem.
In ży nier to oso ba fi zycz na lub praw na,
wy zna czo na do dzia ła nia w da nym
kontr ak cie. In ży nier mo że kon trakt in -
ter pre to wać, ale nie mo że zmie niać je -
go po sta no wień. Wszel kie kon tak ty
mię dzy stro na mi kon trak tu po win ny od -
by wać się z udzia łem In ży nie ra. W ra -

mach kon trak tu jest wy ma ga na współ -
pra ca i ze spo ło we dzia ła nie Za ma wia -
ją ce go, Wy ko naw cy i In ży nie ra, o czym
w prak ty ce czę sto za po mi na my.

Sto so wa nie wa run ków kon trak to -
wych FI DIC po wo du je przy ję cie jed no -
li tych pro ce dur re ali za cji in we sty cji
na ca łym świe cie, co sta no wi uła twie -
nie dla osób za an ga żo wa nych w pro -
ces bu dow la ny. Isto tą Kon trak tów
FI DIC jest utrzy ma nie rów no wa gi mię -
dzy wy ma ga nia mi i in te re sa mi stron
oraz spra wie dli wy po dział: ry zy ka, za -
gro żeń i od po wie dzial no ści mię dzy
obie stro ny kon trak tu.

FI DIC przez la ta prak ty ki wy pra co -
wał jed no li te pro ce du ry prze tar go we
na wy ko na nie ro bót bu dow la no–in ży -
nier skich oraz stwo rzył przej rzy ste za -
sa dy oce ny ofert i wy bo ru wy ko naw cy.
Wszy scy ofe ren ci otrzy mu ją ta kie sa me
do ku men ty prze tar go we i są pod da ni
ta kiej sa mej pro ce du rze, co za pew nia
do ko na nie opty mal ne go wy bo ru wy ko -
naw cy bądź kon sul tan ta. Ofe rent, któ ry
wy gra prze targ (Wy ko naw ca), bę dzie
zwią za ny wa run ka mi za war ty mi w do -
ku men ta cji prze tar go wej (ofer to wej).
Do ku men ta cja ta po roz strzy gnię ciu
prze tar gu sta je się au to ma tycz nie kon -
trak tem. O wy bo rze ofe ren ta i za war ciu
kon trak tu Za ma wia ją cy po wia da mia
Wy ko naw cę li stem za twier dza ją cym
(ak cep tu ją cym). W Pol sce czę sto po -
mi ja się wy sta wie nie li stu ak cep ta cyj -
ne go i pod pi su je kon trakt.

Istot ną czę ścią kon trak tu, a wcze -
śniej do ku men tów prze tar go wych, są
Wa run ki Kon trak to we – część ogól na
i część szcze gól na. Do ku men ty te dla
ro bót bu dow la nych pro jek to wa nych
przez za ma wia ją ce go, ma ją po pu lar ną
na zwę „Czer wo na Książ ka”. 

Wa run ki Kon trak to we to re zul tat wie -
lo let nich do świad czeń naj lep szych fa -
chow ców FI DIC. Wa run ki te są
po wszech nie sto so wa ne przy za wie ra -
niu kon trak tów mię dzy na ro do wych.
W świe cie zdo by ły po pu lar ność du żo
wcze śniej niż na ryn ku pol skim. W Pol -
sce pierw szym bu dyn kiem zre ali zo wa -

nym we dług stan dar dów FI DIC był
wie żo wiec LIM, czy li ho tel Mar riott,
w War sza wie w 1985 ro ku. By ło to
na wie le lat przed po wsta niem Unii Eu -
ro pej skiej i uchwa le niem usta wy Pra -
wo za mó wień pu blicz nych. W ostat nich
la tach prak tycz nie wszyst kie du że
obiek ty (ho te le, por ty lot ni cze, biu row -
ce, oczysz czal nie ście ków, dro gi) zo -
sta ły zre ali zo wa ne na pod sta wie tych
wzor ców. Są one sto so wa ne rów nież
w kon trak tach fi nan so wa nych, lub
współ fi nan so wa nych, przez Bank Świa -
to wy, EBRD, PHA RE, in sty tu cje fi nan -
so we Unii Eu ro pej skiej oraz agen dy
ONZ.

Wa run ki Kon trak to we sta no wią zbiór
praw oraz obo wiąz ków stron. Część
ogól na nie pod le ga żad nym mo dy fi ka -
cjom i jest za łą cza na do do ku men ta cji
ofer to wej w wer sji wy da nej przez FI -
DIC. Ja ko obo wią zu ją cy FI DIC uzna je
ory gi nal ny tekst w ję zy ku an giel skim.
Część szcze gól na to do ku ment uści śla -
ją cy część ogól ną na po trze by kon kret -
nej in we sty cji i za wie ra wa run ki
każ do ra zo wo do sto so wy wa ne do kon -
kret ne go kon trak tu. Do sto so wa niem
klau zul zaj mu je się zwy kle In ży nier Kon -
sul tant na zle ce nie Za ma wia ją ce go. 

W ten spo sób po wsta ły na świe cie
jed no li te i po wszech nie zna ne za sa dy
po stę po wa nia do ty czą ce wy bo ru Wy -
ko naw cy w pro ce sie prze tar go wym,
na pod sta wie stan dar do wych do ku -
men tów. Umoż li wia to sto sun ko wo ła -
twy wy bór Wy ko naw cy i uła twia
po ro zu mie nie po mię dzy fa chow ca mi
za an ga żo wa ny mi w pro ces in we sty cji,
bez wzglę du na miej sce jej re ali za cji.

Pro ce du ry FI DIC przez sze reg lat
by ły przed mio tem kry tycz nej ana li zy
oraz sys te ma tycz nie wpro wa dza nych
zmian, uści śleń i po pra wek. Dzię ki te -
mu wy pra co wa ne re gu ły po zwa la ją Za -
ma wia ją ce mu ocze ki wać od
Wy ko naw cy do brze wy ko na ne go
przed się wzię cia, w okre ślo nym cza sie
i po za ło żo nym kosz cie. Wy ko naw ca
na to miast ocze ku je speł nie nia za war -
tych w kontr ak cie wa run ków wy ko na -
nia Ro bót, uczci we go ich roz li cze nia
oraz szyb kiej za pła ty na leż ne go wy na -
gro dze nia. Za kła da się, że Wy ko naw ca
nie za wie ra w pro po no wa nej ce nie
kon trak tu re zer wy na kosz ty, któ rych
nie mógł prze wi dzieć, i na któ re nie ma
wpły wu.

Wa run kiem osią gnię cia suk ce su jest
uczci we, od po wie dzial ne i roz sąd ne
po stę po wa nie stron. n
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Po ziom wdra ża nia
fun du szy struk tu ral nych

Zgod nie z ra por tem rocznym wy pła -
co no Be ne fi cjen tom ok. 980 mln zł
w ra mach re fun da cji. Za tem, kwo ta wy -
dat ków po nie sio nych wro sła do po zio -
mu bli sko 18 mld zł z fun du szy
struk tu ral nych, co sta no wi ok. 55 pro -
cent zo bo wią zań na okres pro gra mo wa -
nia 2004-2006. Be ne fi cjen ci mie sięcz nie
otrzy mu ją ok. 1 mld zł środ ków z fun du -
szy struk tu ral nych. To w znacz nej mie -
rze za słu ga re ali za cji pro gra mu
na praw cze go: zmian w usta wie o Na -
ro do wym Pla nie Roz wo ju, no we li za cji
pra wa za mó wień pu blicz nych, se tek
uspraw nień w za kre sie re ali za cji i roz -
li cza nia pro jek tów – po in for mo wa ła Pa -
ni Mi ni ster Gra ży na Gę sic ka pod czas
kon fe ren cji pra so wej, któ ra mia ła miej -
sce 26 wrze śnia 2007 r. w War sza wie.
Pa ni Mi ni ster pla nu je tak że wy da nie
od 70-75 pro cent wszyst kich środ ków
do stęp nych w ra mach Na ro do we go
Pla nu Roz wo ju 2004-2006. 

Ra port wy raź nie wska zu je, że war -
tość po praw nych for mal nie wnio sków,
któ re Be ne fi cjen ci zło ży li w ra mach
pro gra mów ope ra cyj nych w per spek -

ty wie fi nan so wej 2004-2006 wy nio sła
ok. 73 mld zł. Mi ni ster stwo po da je rów -
nież, że w sierp niu br. pod pi sa no tak że
umo wy o do fi nan so wa nie ze środ ków
fun du szy struk tu ral nych, co sta no -
wi 222,5 pro cent alo ka cji w la ta 2004-
2006. Tu łącz na kwo ta środ ków
za kon trak to wa nych w koń cu mie sią ca
sierp nia wzro sła i wy no si po nad 32 mld
zł. MRR in for mu je, że sta no wi ona 97,9
pro cent alo ka cji do stęp nej dla Pol ski
w la ta 2004-2006. Be ne fi cjen ci w ra -
mach re ali za cji pro gra mów ope ra cyj -
nych otrzy ma li z fun du szy
struk tu ral nych w la ta 2004-2006 re fun -
da cję na po zio mie bli sko 17,8 mld zł,
co sta no wi 54,3 pro cent do stęp nej alo -
ka cji. Jed no cze śnie, w sierp niu 2007 r.
war tość płat no ści wzro sła o 987,7 mln
zł – in for mu je Mi ni ster stwo Roz wo ju
Re gio nal ne go. 

Fun dusz Spój no ści
Wy da wa nie pie nię dzy z Fun du szu

Spój no ści idzie nam naj go rzej spo -
śród wszyst kich no wych państw Unii –
czy ta my w ar ty ku le wspo mnia ne go

Kon ra da Ni kle wi cza. Mi ni ster stwo
Roz wo ju Re gio nal ne go za prze cza tym
in for ma cjom i ofi cjal nie po da je, że Pol -
ska znaj du je się na pią tym miej scu
wśród no wych państw człon kow skich
bio rąc pod uwa gę wy dat ko wa nie z fun -
du szy struk tu ral nych i na dzie sią tym
miej scu w za kre sie środ ków z Fun du -
szu Spój no ści (łącz nie z fun du szem
przed ak ce syj nym – ISPA). We dług ak -
tu al nych da nych Mi ni ster stwa Roz wo ju
Re gio nal ne go, roz dy spo no wa no kwo -

tę 1,5 mld eu ro. Do ko nie ca 2006 r. ów
po ziom płat no ści wy no sił 24 pro cent,
na to miast obec ny ra port wy ka zu je
wzrost do 33 pro cent z 5,6 mld eu ro,
któ ry mi Pol ska dys po nu je w ra mach in -
we sty cji in fra struk tu ral nych. Mi ni ster
Gę sic ka pod kre śla, że z tej kwo ty środ -
ków 4,2 mld eu ro po cho dzi z Fun du szu
Spój no ści, a 1,4 mld eu ro w fun du szu
przed ak ce syj ne go ISPA. Po wej ściu
na sze go kra ju do struk tur eu ro pej skich
środ ki ISPA do łą czo no do pu li prze zna -
czo nych do wy ko rzy sta nia w ra mach
Fun du szu Spój no ści. 

W chwi li obec nej ze środ ków FS
współ fi nan su je się 128 pro jek tów z sfe -
rze śro do wi ska i trans por tu. Znaj du ją
się one w fa zie re ali za cji, a więc moż li -
we jest ich za koń cze nie do 2010 ro ku.
Tym cza sem au tor Kon rad Ni kle wicz
zwraca uwagę w tym ar ty ku le, że Pol -
sce nie wy star czy cza su na spo żyt ko -
wa nie środ ków unij nych i pie nią dze
prze pad ną. Mi ni ster Je rzy Kwie ciń ski
uspo ka ja i pod kre śla, że do stęp ne
środ ki w ra mach Fun du szu Spój no ści
mo że my wy ko rzy sty wać jesz cze przez
trzy ko lej ne la ta. Ak cen tu je rów nież, że
szyb ciej po stę pu je re ali za cja przed się -
wzięć w sek to rze trans por tu ze wzglę -
du na po ziom ich wy dat ko wa nia, któ ry
wy no si 40 pro cent w sto sun ku do war -
to ści kosz tów kwa li fi ko wa nych pro jek -
tów w sek to rze. Na to miast po ziom
wy dat ko wa nia pro jek tów śro do wi sko -
wych wy no si 18 pro cent, dla te go też
pro ces ich re ali za cji prze bie ga wol niej.
In for ma cja ta po twier dza ro sną ce umie -
jęt no ści i sku tecz ność be ne fi cjen tów w
wy ko rzy sty wa niu po mo cy unij nej. n
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finanse

Kon rad Ni kle wicz w ar ty ku le „Pol sko, wy daj to eu ro” (zob. „Ga ze ta 
Wy bor cza”, 25.09.2007 r.) w spo sób ten den cyj ny po dał do pu blicz nej 
wia do mo ści niż sze niż rze czy wi ste wy ko rzy sta nie przez Pol skę unij nych 
pie nię dzy. Mi ni ster Gra ży na Gę sic ka w spe cjal nym oświad cze niu za prze cza
do nie sie niom dzien ni ka rza, wy raź nie pod kre śla jąc iż od koń ca 2006 ro ku 
ob ser wu je się znacz ny po stęp w tym za kre sie, zwłasz cza Fun du szu Spój no ści.
Na stro nach in ter ne to wych Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go opu bli ko wa no
ra port pra so wy z dn. 26.09.2007 r., przed sta wia ją cy ak tu al ny stan do koń ca
sier pienia br. wy ko rzy sta nia fun du szy struk tu ral nych i Fun du szu Spój no ści. 

Jak wydatkujemy
środki unijne?

Małgorzata
NIŻGOROCKA
PSBFP
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Andrzej
ARCHANOWICZ
Wspól nik z Kan ce la rii
Rad cow skiej
„S. Mar kow ski 
i Spół ka” sp.k.
Czło nek Za rzą du
SI DiR

I. Wpro wa dze nie
In ży nier Kon trak tu (da lej „In ży nier”)

pod czas re ali za cji in we sty cji dzia ła
na zle ce nie Za ma wia ją ce go. W prak ty -
ce In ży nier nad zo ru je ja kość re ali zo wa -
nych prac, roz li cza ro bo ty i ad mi ni stru je
kon trak tem. Ka ta log upraw nień i spo -
sób dzia ła nia In ży nie ra okre śla w umo -
wie opar tej o Wa run ki Kon trak to we
FI DIC (da lej „Wa run ki”) przede wszyst -
kim Klau zu la 3 Wa run ków. Zgod nie z tą
Klau zu lą In ży nier ma pra wo wy da wać
roz ma ite po le ce nia Wy ko naw cy. Treść
wy da wa nych po le ceń ma z za ło że nia
cha rak ter po rząd ko wy, nie rzad ko dys -
cy pli nu ją cy Wy ko naw cę. Ce lem nad -
rzęd nym przy świe ca ją cym In ży nie ro wi
przy wy da niu każ de go po le ce nia po -
win no być li tyl ko do bro in we sty cji.
Każ da in na mo ty wa cja to wa rzy szą ca In -
ży nie ro wi przy wy da niu po le ce nia mo -
że pro wa dzić do wa dli wo ści po le ce nia
a w kon se kwen cji do za rzu ce nia In ży -
nie ro wi nie na le ży te go re ali zo wa nia
swo ich obo wiąz ków. W prak ty ce zda -
rza się bar dzo czę sto, że po le ce nia wy -
da wa ne przez In ży nie rów są
kwe stio no wa ne przez Wy ko naw ców,
któ rzy uwa ża ją je z róż nych wzglę dów
za wa dli we, nie zgod ne z kon trak tem,
prze pi sa mi pra wa lub po pro stu „zło śli -
we”. Nie prze są dza jąc o za sad no ści ta -
kich za rzu tów (ar ty kuł nie od wo łu je się
do żad ne go kon kret ne go sta nu fak tycz -
ne go) po wsta je jed nak py ta nie o sta tus
praw ny po le ce nia In ży nie ra w kon tek -
ście obo wiąz ku je go wy ko ny wa nia lub
nie wy ko ny wa nia przez Wy ko naw cę.
W oce nie Au to ra od po wiedź na to py -
ta nie po win na uła twić czy tel ni kom roz -
wią za nie ich pro ble mów zwią za nych
z po ru sza nym za gad nie niem.

II. Upraw nie nie In ży nie ra
do wy da wa nia po le ceń
i obo wią zek ich 
wy ko ny wa nia 

Zgod nie z sub klau zu lą 3.3 Wa run -
ków, aka pit pierw szy „W do wol nym

cza sie In ży nier mo że wy dać Wy ko -
naw cy po le ce nia lub do dat ko we al bo
zmie nio ne Ry sun ki, ko niecz ne do wy -
ko na nia Ro bót oraz usu nię cia wad,
wszyst ko zgod nie z Kon trak tem. Wy -
ko naw ca bę dzie przyj mo wał po le ce -
nia wy łącz nie od In ży nie ra lub,
za leż nie od przy pad ku od je go upo -
waż nio ne go asy sten ta, któ ry uzy skał
od po wied nie peł no moc nic two na mo -
cy ni niej szej klau zu li. Je że li po le ce nie
sta no wi Zmia nę, to ma za sto so wa nie
roz dział 13 [Zmia ny i ko rek ty]”. Pra wi -
dło wo wy da ne po le ce nie po win no
wska zy wać wy raź nie ja ki jest cel je go
wy da nia, przed sta wiać uza sad nie nie
fak tycz ne i praw ne. 

Pod po ję ciem uza sad nie nia praw ne -
go na le ży ro zu mieć okre śle nie pod sta -
wy praw nej, z któ rej wy ni ka za rów no
moż li wość wy da nia w da nej sy tu acji
po le ce nia przez In ży nie ra, jak rów nież
obo wią zek Wy ko naw cy do je go wy ko -
na nia. 

Dla cze go Wy ko naw ca ma obo wią -
zek – co do za sa dy – sto so wa nia się
do po le ceń In ży nie ra? Otóż zgod nie
z Sub klau zu lą 4.1 aka pit pierw szy, zda -
nie pierw sze Wa run ków „W gra ni cach
okre ślo nych w Kontr ak cie Wy ko naw -
ca za pro jek tu je, wy ko na i wy koń czy
Ro bo ty zgod nie z Kon trak tem oraz po -
le ce nia mi In ży nie ra i usu nie wszel kie
wa dy w Ro bo tach”. Nie ma wąt pli wo -
ści, że Wy ko naw ca ma umow ny obo -
wią zek re ali za cji Ro bót w opar ciu
o kon trakt i po le ce nia In ży nie ra. Po le -
ce nie In ży nie ra nie jest jed nak anek -
sem do umo wy. Co wię cej wie lo krot nie
po wsta je wąt pli wość, czy wy da ne po -
le ce nie jest czy też nie jest zgod ne
z kon trak tem. W ta kich sy tu acjach Wy -

ko naw cy za da ją py ta nie – dla cze go
mam się sto so wać do po le ce nia, któ re
uwa żam za nie zgod ne z umo wą. Ta kie
py ta nia Wy ko naw ców są wie lo krot nie
jak naj bar dziej za sad ne. Ce lem usu nię -
cia wąt pli wo ści Au tor pro po nu je przy -
ję cie na po trze by ni niej sze go ar ty ku łu
de fi ni cji po le ce nia In ży nie ra i wy ja śnie -
nia je go sta tu su praw ne go, co po zwo li
na okre śle nie praw i obo wiąz ków stron
w od nie sie niu do tej czyn no ści. 

III.De fi ni cja po le ce nia 
In ży nie ra

Po le ce nie In ży nie ra jest jed no stron -
ną czyn no ścią praw ną In ży nie ra, pod -
ję tą zgod nie z pro ce du rą i w gra ni cach
kom pe ten cji przy zna nych In ży nie ro wi
w kontr ak cie, któ ra kształ tu je po stro nie
Wy ko naw cy obo wią zek umow ny okre -
ślo ne go dzia ła nia lub za nie cha nia. Re -
ali za cja pra wi dło we go po le ce nia mo że
być sku tecz nie eg ze kwo wa na przez
Za ma wia ją ce go, a za je go nie wy ko na -
nie Wy ko naw cy gro zić mo że od po wie -
dzial ność kon trak to wa. Po le ce nie
po win no za wie rać uza sad nie nie fak -
tycz ne i przy wo ły wać pod sta wy praw -
ne zwią za ne z je go wy da niem oraz
dzia ła niem Wy ko naw cy.

IV. Ana li za de fi ni cji 
po le ce nia In ży nie ra

Sko ro In ży nier ma zgod nie z umo wą
pra wo wy dać po le ce nie Wy ko naw cy
bez ko niecz no ści uzy ska nia ja kie go kol -
wiek oświad cze nia z je go stro ny, to po -
le ce nie jest nie wąt pli wie czyn no ścią
jed no stron ną. W myśl Sub klau zu li 3.3
Wa run ków po le ce nie In ży nie ra kształ -

Sta tus
praw ny
po le ce nia in ży nie ra 
kon trak tu

V
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tu je po stro nie Wy ko naw cy obo wią zek
umow ny okre ślo ne go dzia ła nia lub za -
nie cha nia, któ re go re ali za cja mo że być
praw nie eg ze kwo wa na – po le ce nie In -
ży nie ra wy wo łu je skut ki praw ne a za -
tem jest jed no stron ną czyn no ścią
praw ną. Je że li po le ce nie In ży nie ra
kształ tu je po stro nie Wy ko naw cy obo -
wią zek umow ny, to zna czy, że Za ma -
wia ją cy ma pra wo żą dać wy ko na nia
okre ślo nej czyn no ści w ra mach kon -
trak tu, jak rów nież do ma gać się ewen -
tu al ne go od szko do wa nia w przy pad ku
nie wy ko na nia te go obo wiąz ku. W okre -
ślo nych sy tu acjach od mo wa re ali za cji
po le ceń In ży nie ra mo że stać się prze -
słan ką sku tecz ne go od stą pie nia
od umo wy przez Za ma wia ją ce go. Ana -
li za te go za gad nie nia wy kra cza jed nak
po za ra my ni niej sze go opra co wa nia.
Jest rze czą nor mal ną, że Wy ko naw ca
mo że żą dać od In ży nie ra re wi zji je go
sta no wi ska i w tym ce lu bę dzie chciał
na wią zać me ry to rycz ną po le mi kę z tre -
ścią po le ce nia lub zgło sić rosz cze nie.
Brak uza sad nie nia fak tycz ne go i praw -
ne go de fac to unie moż li wia rze czo we
od nie sie nie się do tre ści po le ce nia
i w oce nie au to ra sta no wi wa dę po le ce -
nia, któ ra jed nak nie prze są dza o je go
bez sku tecz no ści. Nie mniej jed nak ta ka
oko licz ność mo że być bra na pod uwa -
gę przez roz jem ców lub sąd ja ko wy raz
nie na le ży te go współ dzia ła nia Za ma -
wia ją ce go (po przez In ży nie ra, któ ry
jest Per so ne lem Za ma wia ją ce go)
przy re ali za cji zo bo wią za nia przez Wy -
ko naw cę – patrz art. 354 w związ ku
z art. 471 ko dek su cy wil ne go. Oczy wi -
ście ma to zna cze nie tyl ko przy po le ce -
niach pro ble ma tycz nych z punk tu
wi dze nia za sad no ści ich wy da nia. In ży -
nier po wi nien jed nak li czyć się z tym,
że każ de nie uza sad nio ne lub nie na le -
ży cie uza sad nio ne po le ce nie jest z gó -
ry za gro żo ne wyż szym ry zy kiem je go
kwe stio no wa nia. 

V. Nie pra wi dło we 
po le ce nie In ży nie ra

Do tej po ry omó wio no za gad nie nia
teo re tycz ne zwią za ne głów nie z pro ble -

mem praw ne go zwią za nia Wy ko naw cy
po le ce niem In ży nie ra. Jak wy ka za no
wy żej Wy ko naw cy są zo bo wią za ni sto -
so wać się do po le ceń In ży nie ra.
W przy pad ku, gdy po le ce nia In ży nie ra
są zgod ne z kon trak tem i pra wi dło wo
uza sad nio ne, a in ten cje ich wy da nia
nie bu dzą wąt pli wo ści w za sa dzie pro -
ble mu nie ma. Pro ble my za czy na ją się
wte dy, gdy stro ny umo wy nie są zgod -
ne w oce nie pra wi dło wo ści po le ce nia
In ży nie ra. Nie na le ży się te mu dzi wić,
po nie waż w ślad za po le ce nia mi In ży -
nie ra Wy ko naw cy mu szą czę sto po no -
sić spo re kosz ty a tak że na no sić

zmia ny do przy ję te go har mo no gra mu
(co tak że ge ne ru je kosz ty), któ re trak -
tu ją ja ko do dat ko we wzglę dem Ce ny
Kon trak to wej. Czę sto Za ma wia ją cy po -
dzie la opi nię In ży nie ra i żą da wy ko na -
nia po le ce nia przez Wy ko naw cę.
W ta kich sy tu acjach ro dzi się ko niecz -
ność do ko na nia po głę bio nej ana li zy
pra wi dło wo ści po le ce nia In ży nie ra
w myśl po sta no wień kon trak tu i prze pi -
sów pra wa. Po ni żej przed sta wio no
przy kła do we sy tu acje, któ re mo gą po -
słu żyć zwa śnio nym stro nom za wska -
zów kę przy do ko ny wa niu oce ny
pro ble ma tycz nych po le ceń

prawo

Sta tus praw ny
po le ce nia in ży nie ra kon trak tu

V
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(I) czyn ność In ży nie ra 
nie sta no wią ca po le ce nia

Po le ce nie In ży nie ra mu si wy ni kać
z kon trak tu i mu si od wo ły wać się
do za kon trak to wa ne go za kre su Ro -
bót lub też za kre su do dat ko we go
nie zbęd ne go do wy ko na nia za kre su
pier wot ne go. Po le ce nie In ży nie ra
nie mo że kształ to wać po stro nie Wy -
ko naw cy zu peł nie no wych, do dat ko -
wych obo wiąz ków, któ re nie zo sta ły
za kon trak to wa ne. Po le ce nie In ży nie -
ra mo że je dy nie do pre cy zo wy wać
spo sób re ali za cji obo wiąz ków już
pod ję tych przez Wy ko naw cę. Oczy -
wi ście In ży nier mo że zle cić wy ko na -
nie ro bót do dat ko wych w try bie
Klau zu li 13, na to miast In ży nier nie
mo że zle cić ro bo ty cał ko wi cie wy -
kra cza ją cej po za przed miot umo wy.
Ty tu łem przy kła du, teo re tycz nie
moż na so bie wy obra zić po le ce nie
roz po czę cia wy ko ny wa nia czwar te -
go obiek tu, pod czas gdy za kon trak -
to wa no do wy ko na nia tyl ko trzy
obiek ty. Ta ka in struk cja In ży nie ra
nie ma żad ne go umo co wa nia
w kontr ak cie i mo że zo stać zi gno ro -
wa na. Wy ko naw ca po wi nien o tym
jed nak po in for mo wać Za ma wia ją ce -
go. Je że li Wy ko naw ca nie wy ko na ta -
kie go „po le ce nia” a Za ma wia ją cy
od stą pi od umo wy po da jąc za przy -
czy nę nie wy ko na nie po le ce nia In ży -
nie ra, to ta kie od stą pie nie na le ży
kwa li fi ko wać ja ko nie sku tecz ne.
Je że li po le ce nie In ży nie ra jest nie ja -
sne i nie moż na jed no znacz nie prze -
są dzić, czy do ty czy za kre su
kon trak to we go, czy też nie, Wy ko -
naw ca po wi nien roz wa żyć wy ko na -
nie po le ce nia z za strze że niem
zło że nia po wia do mie nia o za mia rze
wsz czę cia spo ru wska zu jąc pod sta -
wy wa dli wo ści po le ce nia In ży nie ra.
W ta kiej sy tu acji Wy ko naw ca przyj -
mo wał by, że co do za sa dy ma my
jed nak do czy nie nia z po le ce niem,
na to miast je go treść jest z róż nych
wzglę dów wa dli wa.

(I) prze kro cze nie za kre su 
umo co wa nia przez In ży nie ra

Mo że się zda rzyć, że In ży nier wy da
po le ce nie, któ re go nie mógł wy dać
zgod nie z kon trak tem, bo nie miał
do te go upraw nień. Wy da nie ta kie -
go po le ce nia obar czo ne jest wa dą
praw ną prze kro cze nia za kre su peł -
no moc nic twa i z te go wzglę du czyn -
ność ta ka jest bez względ nie

nie waż na, chy ba że Wy ko naw ca
zgo dzi się na dzia ła nie bez umo co -
wa nia – patrz art. 104 ko dek su cy wil -
ne go, gdzie ure gu lo wa no skut ki
praw ne czyn no ści praw nych jed no -
stron nych pod ję tych z prze kro cze -
niem za kre su umo co wa nia. W ta kiej
sy tu acji Wy ko naw ca po wi nien po in -
for mo wać o ta kim fak cie Za ma wia -
ją ce go za zna cza jąc, że nie wy ko na
po le ce nia In ży nie ra, po nie waż nie
wy ra ża zgo dy na dzia ła nie In ży nie ra
bez umo co wa nia a za tem po le ce nie
jest w świe tle pra wa nie waż ne.

(III) po le ce nie nie pra wi dło we
me ry to rycz nie

Mo że się tak że zda rzyć, że In ży nier
wy da po le ce nie zgod nie z pro ce du -
rą kon trak to wą, któ re od wo łu je się
do umó wio ne go za kre su ro bót, ale
po le ce nie to jest w oce nie Wy ko naw -
cy nie pra wi dło we me ry to rycz nie.
W ta kiej sy tu acji – o ty le o ile re ali za -
cja te go po le ce nia nie gro zi nie od -
wra cal ny mi kon se kwen cja mi np.
ka ta stro fą bu dow la ną – Wy ko naw ca
ma obo wią zek wy ko na nia te go po le -
ce nia, na to miast po wi nien zgło sić
rosz cze nie w try bie Sub klau zu li 20
i wdać się w spór od no śnie oce ny
po le ce nia. Nie moż na ak cep to wać
sy tu acji, w któ rej pro ce du ral na pra -
wi dło wość wy da ne go po le ce nia bę -
dzie prze są dza ła o je go
pra wi dło wo ści me ry to rycz nej. In ży -
nier ma obo wią zek świad cze nia swo -
ich obo wiąz ków we dług re guł
naj wyż szej sta ran no ści prze wi dzia nej
dla za wo do we go kon sul to wa nia
tech nicz nych aspek tów re ali za cji in -
we sty cji i po le ce nie nie zgod ne z wie -
dzą tech nicz ną, prze pi sa mi,
nor ma mi a w nie któ rych przy pad -
kach z tech nicz ny mi aspek ta mi umo -
wy nie mo że za słu gi wać na apro ba tę. 

(IV) po le ce nie wy da ne 
nie zgod nie z pro ce du rą
kon trak to wą

In ży nier mo że tak że wy dać po le ce -
nie nie zgod nie z pro ce du rą kon trak -
to wą. W oce nie au to ra Wy ko naw ca
po wi nien ta kie po le ce nie wy ko nać,
na to miast o ty le o ile ta ki błąd In ży -
nie ra spo wo do wał ujem ne skut ki fi -
nan so we lub ter mi no we po stro nie
Wy ko naw cy, to Wy ko naw ca mo że
się na to po wo ły wać zgła sza jąc rosz -
cze nie w try bie Klau zu li 20.

Na le ży pod kre ślić, że Wy ko naw ca
ma pra wo pod jąć ry zy ko nie wy ko na nia
po le ce nia In ży nie ra, je że li jest w stu
pro cen tach prze ko na ny o swo jej ra cji.
Prak ty ka wy ka zu je jed nak, że jest to po -
dej ście ry zy kow ne i ko rzyst niej lub ra -
czej mniej ry zy kow nie by wa wy ko nać
kwe stio no wa ne po le ce nie In ży nie ra
a na stęp nie zgło sić spra wę ewen tu al -
nych kosz tów do dat ko wych pod oce nę
roz jem ców. Oce na ry zy ka jest ści śle
zwią za na ze skut ka mi fi nan so wy mi po -
le ce nia i po win na być za wsze ana li zo -
wa na w kon tek ście opła cal no ści ca łej
in we sty cji.

VI. Pod su mo wa nie
Po le ce nie In ży nie ra nie jest anek -

sem do umo wy, ale ro dzi skut ki praw -
ne dla obu stron kon trak tu. Wy da wa niu
po le ceń mu si to wa rzy szyć idea tro ski
o in we sty cję i jej re ali za cję zgod nie
z umo wą. Każ da in na mo ty wa cja to wa -
rzy szą ca wy da niu po le ce nia mo że pro -
wa dzić do po wsta nia lub po głę bie nia
kon flik tu mię dzy uczest ni ka mi pro ce su
in we sty cyj ne go, co z oczy wi stych
wzglę dów le ży w sprzecz no ści z do -
brem in we sty cji. Nie ozna cza to oczy -
wi ście, że In ży nier nie ma pra wa
wy dać po le ce nia, któ re z pew no ścią
nie bę dzie cie szyć się po pu lar no ścią –
wa run kiem jest jed nak zgod ność po le -
ce nia z umo wą i prze pi sa mi pra wa, jak
rów nież na tu rą (wła ści wo ścią) sto sun -
ku praw ne go oraz z za sa da mi współ ży -
cia spo łecz ne go. Au tor ma na dzie ję, że
opi nie za war te w ni niej szym ar ty ku le
uła twią stro nom kon trak tów opar tych
o Wa run ki dia log od no śnie kwe stii
spor nych zwią za nych z po le ce nia mi In -
ży nie ra i przy czy nią się do suk ce su po -
lu bow nych ne go cja cji. Nie mniej
jed nak na le ży pa mię tać, że osta tecz na
oce na pra wi dło wo ści lub też nie pra wi -
dło wo ści po le ce nia i skut ków praw -
nych z tym zwią za nych jest kwe stią
in dy wi du al ną każ de go kon tra tu. n

An drzej Ar cha no wicz
Wspól nik z Kan ce la rii Rad cow skiej

„S. Mar kow ski i Spół ka” sp.k.
Czło nek Za rzą du SI DiR

1 Przed mio tem ni niej sze go ar ty ku łu nie bę -
dą po le ce nia zmia ny. Ar ty kuł nie mo że by
sto so wa ny wprost do umów za war tych
w try bie Pra wa Za mó wień Pu blicz nych.

prawo



Mo je do świad cze nie uzy ska ne w mi nio nym dzie się -
cio le ciu po zwo li ło mi wy cią gnąć kil ka klu czo -
wych wnio sków na te mat umów za wie ra nych

mię dzy stro na mi a człon ka mi i prze wod ni czą cy mi Ko mi sji
Roz jem czych. Mo ja per spek ty wa jest opar ta na dzie się cio -
let nim oso bi stym do świad cze niu z opra co wa niem i sto so -
wa niem umów o roz jem stwo w Pol sce, po par te udzia łem
w szko le niu warsz ta to wym FI DIC oraz szko le niu DRBF dla
prze wod ni czą cych i człon ków Ko mi sji oraz uczest nic twem
w licz nych Kon fe ren cjach DRBF, a tak że w Kon fe ren cji
Mię dzy na ro do wej Izby Han dlo wej (ICC).

Na wstę pie trze ba za uwa żyć, że li czeb ność Ko mi sji (je -
den lub trzech człon ków) po win na być pro por cjo nal -
na do war to ści i stop nia zło żo no ści kon trak tu. Pre fe ren cja
dla Ko mi sji trzy oso bo wych jest wąt pli wa dla kon trak tów
o war to ści po ni żej 1 mi lio na USD. W nie któ rych przy pad -
kach koszt mo że być da lej ob ni żo ny przez uzgod nie nie
z jed no oso bo wym Roz jem cą ry czał to we go wy na gro dze nia
obej mu ją ce go np. trzy dni na po cząt ku re ali za cji kon trak tu
(w cza sie przej mo wa nia Te re nu Bu do wy) i na stęp nych
trzech dni wkrót ce po prze ję ciu ro bót. 

Dość czę sto pod czas spo rzą dza nia umów z człon ka mi Ko -
mi sji Roz jem czych jed na lub obie stro ny kon trak tu uwa ża ją
się za ści śle zwią za ne tek stem do łą czo nym do „Czer wo nej”
lub „Żół tej” Książ ki FI DIC (sto sow nie do przy pad ku). Ten po -
gląd jest za zwy czaj błęd ny, gdy przy za wie ra niu kon trak tu
na ba zie FI DIC za zwy czaj tyl ko część opu bli ko wa ne go tek -
stu, jest uzna wa na za wią żą cą, pod czas gdy po zo sta łe czę -
ści pu bli ka cji sta no wią wzór, prze zna czo ny do wy ko rzy sta nia
ja ko tło dla od po wied nie go opra co wa nia tek stu, od po wia da -
ją ce go po trze bom. Do ty czy to Za łącz ni ka i Do dat ku do ory gi -
na łu. Przy ca łym sza cun ku do pier wot ne go tek stu
wzor co we go je go do słow ne prze nie sie nie do kon kret nej

umo wy Klient/Kon sul tant mo że pro wa dzić do błę dów. W tym
miej scu na le ży ko rzy stać z su ge stii i opi nii wy bra nych kan dy -
da tów na człon ków Ko mi sji Roz jem czej. 

W od nie sie niu do za pła ty człon kom Ko mi sji Roz jem czej
na le ży brać pod uwa gę na stę pu ją ce uwa gi:

1. Ko mi sja sta ła jest ko rzyst niej sza od po wo ła nej ad
hoc w szcze gól no ści wte dy, kie dy kon trakt jest
opar ty o Żół tą Książ kę.

2. Ko mi sja Roz jem cza po win na być czyn na w chwi li,
kie dy do ku men ta cja pro jek to wa jest prze ka zy wa -
na za ma wia ją ce mu przez wy ko naw cę, po nie waż
wszel kie spo ry po wsta łe na tle błę dów czy bra ków
w pro jek cie nie sko ry go wa nych na wstę pie, mo gą
póź niej spo wo do wać po waż ne na stęp stwa. 

3. Ko mi sja zło żo na z trzech osób mo że być uwa ża -
na za bar dziej spraw ną czy bez stron ną niż jed no -
oso bo wa, ale za ra zem jest znacz nie kosz tow niej sza.
Dla mniej szych kon trak tów czyn nik eko no micz ny
mo że prze wa żać. 

4. Za pła ta za go to wość jest ogól nie kwe stio no wa -
na przez stro ny kon trak tu. Sta je się ona znacz nie ła -
twiej sza „do za ak cep to wa nia” gdy jest po łą czo na ze
zo bo wią za niem okre so wej wi zy ta cji te re nu bu do wy
– nie rza dziej niż raz na trzy mie sią ce. 

5. W więk szo ści przy pad ków za pła ta za go to wość
win na być do ko ny wa na przez wy ko naw cę, któ ry na -
stęp nie ob cią ża za ma wia ją ce go po ło wą po nie sio -
ne go kosz tu. Są jed nak wy jąt ki od tej za sa dy,
opi sa ne ni żej.

6. Je że li Ko mi sja Roz jem cza jest or ga ni zo wa na dla kil -
ku kon trak tów wy ko ny wa nych jed no cze śnie na ja -
kie po dzie lo no ca łość za da nia, to ko rzyst ne mo że
być do ko ny wa nie za pła ty za go to wość przez za ma -
wia ją ce go, któ ry na stęp nie ob cią ży po ło wą kosz tu
wy ko naw ców, dzie ląc tę po ło wę mię dzy nich pro -
por cjo nal nie do udzia łów w ca ło ści za da nia.

7. Za pła ta na leż na za roz pa trze nie i roz strzy gnię cie
kon kret ne go spo ru po win na być w ca ło ści do ko na -
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rozjemstwo

OR GA NI ZA CJA I ZA PŁA TA DLA CZŁON KÓW KO MI SJI ROZ JEM CZYCH:

Za le ty i wa dy roz wią zań
wzor co wych FI DIC 1999

„To jest 12 mo ich naj lep szych su ge stii do wy ko rzy sta nia przez 
wszyst kich, dba ją cych o sku tecz ne i szyb kie roz wią zy wa nie spo rów 
po wsta łych na tle kon trak tów bu dow la nych, opar tych na Wa run kach 
Kon trak to wych FI DIC 1999” 

mgr inż. Adam HEINE
Członek DRBF
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na przez stro nę zgła sza ją cą rosz cze nie. Ko mi sja
Roz jem cza win na na stęp nie do ko nać po dzia łu na -
leż no ści mię dzy stro ny spo ru, sto sow nie do za sa dy
słusz no ści. 

8. W od nie sie niu do po dzle ceń po wo ły wa nie ko mi sji
sta łej nie jest ra cjo nal ne, a w przy pad ku spo ru
na sty ku wy ko naw ca – pod wy ko naw ca na le ży or -
ga ni zo wać Ko mi sję ad hoc. 

9. W przy pad ku, kie dy kon trakt prze wi du je po wo ła -
nie sta łej Ko mi sji Roz jem czej, któ ra jed nak w rze -
czy wi sto ści nie zo sta nie po wo ła na, to wy ko naw ca
po wi nien zwró cić za ma wia ją ce mu po ło wę kwo ty
za osz czę dzo nej na za pła cie za go to wość. 

10. W każ dym przy pad ku kie dy po wo ła nie Ko mi sji
Roz jem czej jest „od wle czo ne” do cza su ukoń cze -
nia ro bót, lub do sta nu zbli żo ne go do ukoń cze nia,
na wet je śli nie zo sta ło do ko na ne prze ję cie, to wy -
zna cza nie sta łej ko mi sji nie jest ra cjo nal ne, a co
naj mniej nie wska za ne1 o ile Ko mi sja Roz jem cza
nie by ła wy ko rzy sta na ja ko na rzę dzie spor nych za -
gad nień za nim spór się roz wi nął. Znacz nie bar -
dziej sku tecz ne jest wy ko rzy sta nie klau zu li 20.8
Ogól nych Wa run ków Kon trak to wych i przej ście
od ra zu do ar bi tra żu. Ta kie dzia ła nie jest w peł ni
zgod ne z kon trak tem, a moż li wość utrud nia nia
roz strzy gnię cia przez jed ną ze stron jest ogra ni -
czo na.

Je że li po zwa ny oka zu je choć by śla dy chę ci współ pra cy,
to po wi nien zgo dzić się na po wo ła nie Try bu na łu Ar bi tra -
żo we go zło żo ne go do kład nie z tych sa mych osób, ja kie
mia ły by two rzyć Ko mi sję Roz jem czą.

Tyl ko w przy pad ku nie po wo dze nia po wyż szej pro po zy -
cji na le ży wy zna czyć naj wy żej ce nio ne go kan dy da ta

do nie do szłej Ko mi sji Roz jem czej ja ko pierw sze go kan dy -
da ta na człon ka Try bu na łu Ar bi tra żo we go. 

To jest 12 mo ich naj lep szych su ge stii do wy ko rzy sta nia
przez wszyst kich, dba ją cych o sku tecz ne i szyb kie roz wią -
zy wa nie spo rów po wsta łych na tle kon trak tów bu dow la -
nych, opar tych na Wa run kach Kon trak to wych FI DIC 1999

W Prze wod ni ku FI DIC 2000 do Wa run ków Kon trak to -
wych FI DIC 1999 znaj du je się jed na su ge stia kon tro wer -
syj na. Cho dzi o uwa gę że „człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej
po win ni być wy bra ni z róż nych kra jów, in nych niż Za ma -
wia ją cy, Wy ko naw ca czy In ży nier”. Po mi ja jąc fakt, że wy -
bór ta kich kan dy da tów mo że na po tkać na wiel kie
trud no ści, ta kie za le ce nie pro wa dzi tak że do od rzu ca nia
(to zna czy dys kry mi na cji) kan dy da tów na ba zie na ro do wo -
ścio wej, co w więk szo ści cy wi li zo wa nych kra jów jest uwa -
ża ne za nie do pusz czal ne. 

*  *  *

Czło nek DRBF mgr inż. Adam He ine jest in ży nie rem -
-kon sul tan tem i człon kiem FI DIC, EF CA/SI DiR. Uprzed nio
był Kra jo wym Przed sta wi cie lem DRBF na Pol skę. 
Moż na z nim na wią zać kon takt pocz tą elek tro nicz ną
pod He ine@pocz ta.fm

Prze kład tek stu, opu bli ko wa ne go w DRBF FO RUM
(Tom 11, wy da nie 3, sier pień 2007)

1 Je że li co naj mniej jed na ze stron kon trak tu zaj mu je sta no wi sko
„obro ny do ostat nie go na bo ju”, to po wo ła nie Ko mi sji Roz jem czej
po ukoń cze niu ro bót do po mo że je dy nie w od wle ka niu osta tecz -
ne go roz strzy gnię cia spo ru. Dla te go ce lu wy star czy, aby po zwa -
ny utrud niał po wo ła nie Ko mi sji, na stęp nie za kłó cał jej
po stę po wa nie przez przed sta wia nie ko lej nych wnio sków, do wo -
dów, świad ków, od wle ka nie na leż nej za pła ty, a osta tecz nie od -
rzu cił za le ce nie czy de cy zję Ko mi sji (oczy wi ście wszyst ko
w ostat nim do pusz czal nym ter mi nie), na stęp nie od rzu cił wszel kie
pró by roz strzy gnię cia po lu bow ne go, aby od wlec osta tecz ne (to
zna czy ar bi tra żo we) roz strzy gnię cie o wie le mie się cy, je śli nie lat. 

rozjemstwo



PY TA NIE:
Pro si my o wy ja śnie nie kwe stii zna cze nia
Świa dec twa Prze ję cia i Świa dec twa Wy ko -
na nia1 w kon tek ście za koń cze nia pro ce su
bu do wy, oraz za koń cze nia okre su rę koj mi
i gwa ran cji ma jąc na wzglę dzie art. 151
usta wy z dnia 29.01.2004 Pra wo Za mó wień
Pu blicz nych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 ze
zmia na mi), sta no wią cy, iż za bez pie cze nie
na le ży te go wy ko na nia kon trak tu zwra ca się
w wy so ko ści 70% w cią gu 30 dni od wy ko -
na nia za mó wie niu i uzna nia przez Za ma -
wia ją ce go za na le ży cie wy ko na ne, a
po zo sta łe 30% nie póź niej niż 15 dni
po upły wie okre su gwa ran cji i rę koj mi.
Za ma wia ją cy ge ne ral nie uwa ża ją, iż okres
zgła sza nia wad i uste rek (od Świa dec twa
Prze ję cia do Świa dec twa Wy ko na nia) sta -
no wi okres re ali za cji za mó wie nia i do pie ro
po wy sta wie niu Świa dec twa Wy ko na nia za -
czy na ją li czyć okres gwa ran cji i rę koj mi.

OD PO WIEDŹ:
Na okres wy ko na nia umo wy, Za ma wia ją cy mo że żą dać

od Wy ko naw cy za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia umo -
wy – art. 147 ust. 1 Usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych
z dnia 29 stycz nia 2004 r. z póź niej szy mi zmia na mi. Uwa run -
ko wa nia ob li ga to ryj ne go żą da nia wnie sie nia za bez pie cze -
nia, wy ni ka ją na to miast z art. 147 ust. 3 Usta wy Pra wo
za mó wień pu blicz nych. Za bez pie cze nie słu ży po kry ciu rosz -
czeń z ty tu łu nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia
umo wy, a je że li wy ko naw ca jest jed no cze śnie gwa ran tem,
to za bez pie cze nie słu ży tak że po kry ciu rosz czeń z ty tu łu
gwa ran cji ja ko ści. 

Isto tą jest od po wiedź na py ta nie po moc ni cze: kie dy umo -
wa (za mó wie nie) zo sta je wy ko na na, oraz kie dy roz po czy na
się okres rę koj mi i/lub gwa ran cji ja ko ści?

Ko deks Cy wil ny w art. 577 § 2 okre śla, że ter min gwa ran -
cji li czy się od dnia, kie dy rzecz zo sta ła ku pu ją ce mu (za ma -
wia ją ce mu) wy da na. Je że li wy ko naw ca ro bót udzie la
gwa ran cji, to po wi nien wy sta wić do ku ment gwa ran cyj ny –
art. 577 § 1 KC. Po nad to zgod nie z art. 579 KC upraw nie nia
z ty tu łu rę koj mi za wa dy fi zycz ne rze czy, są nie za leż ne
od upraw nień wy ni ka ją cych z gwa ran cji. Do ro bót bu dow la -

nych i rę koj mi za wa dy wy ko na ne go obiek tu, sto su je się
prze pi sy o rę koj mie przy sprze da ży – art. 656 i 638 KC. Stro -
ny mo gą od po wie dzial ność z ty tu łu rę koj mi za wa dy fi zycz -
ne roz sze rzyć, ogra ni czyć lub wy łą czyć – art. 558 KC.
Przy sprze da ży mię dzy oso ba mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność
go spo dar czą utra ta upraw nień z ty tu łu rę koj mi na stę pu je, je -
że li ku pu ją cy nie zba dał rze czy w cza sie i w spo sób przy ję -
ty przy rze czach te go ro dza ju i nie za wia do mił nie zwłocz nie
sprze daw cy o do star czo nej wa dzie – art. 563 § 2 KC. Nie mo -
że to jed nak do ty czyć przy pad ków, je że li sprze daw ca wa dę
pod stęp nie za ta ił al bo za pew nił ku pu ją ce go, że wa dy nie ist -
nie ją – art. 564 KC. Zgod nie z art. 568 KC, upraw nie nia z ty -
tu łu rę koj mi za wa dy fi zycz ne wy ga sa ją po upły wie ro ku,
a gdy cho dzi o wa dy fi zycz ne bu dyn ku wy ga sa ją po upły wie
lat trzech, li cząc od dnia, kie dy rzecz zo sta ła ku pu ją ce mu
(za ma wia ją ce mu) wy da na. 

Re asu mu jąc, upraw nie nia z gwa ran cji i/lub rę koj mi
za wa dy fi zycz ne li czą się od dnia, kie dy rzecz zo -
sta ła za ma wia ją ce mu wy da na.

Zgod nie z art. 22 ust. 9 Usta wy Pra wo bu dow la ne z dnia 7
lip ca 1994 r. z póź niej szy mi zmia na mi, zgło sze nie za ma wia -
ją ce mu obiek tu bu dow la ne go dp od bio ru na stę pu je po za -
koń cze niu ro bót, oraz po do ko na niu od po wied nie go wpi su
do dzien ni ka bu do wy, przez kie row ni ka bu do wy. Na in we -
sto rze na to miast cią ży obo wią zek ode bra nia ro bót bu dow la -
nych po ich za koń cze niu – art. 18 ust. 1 p. 4. 

Re asu mu jąc, po za koń cze niu ro bót są one zgła sza -
ne za ma wia ją ce mu do od bio ru, a obo wiąz kiem za -
ma wia ją ce go jest ode bra nie tych ro bót, a więc
na stę pu je wy da nie i prze ję cie ro bót, co jest wa run -
kiem uzy ska nia przez in we sto ra po zwo le nia na użyt -
ko wa nie.

Po dob ne ure gu lo wa nia, je dy nie bar dziej szcze gó ło we,
znaj du ją się w Wa run kach Kon trak to wych wy da nych przez
FI DIC w 1999 ro ku, tzw. Czer wo na i Żół ta Książ ka. Prze ję cie
ro bót na stę pu je w try bie Sub klau zu li 10.1, kie dy ro bo ty zo -
sta ną ukoń czo ne zgod nie z kon trak tem. Do ku men tem po -
twier dza ją cym jest Świa dec two Prze ję cia, w któ rym In ży nie r2

po twier dza da tę, z któ rą ro bo ty zo sta ły ukoń czo ne. Na wet
gdy by In ży nier nie wy sta wił Świa dec twa Prze ję cia, lub nie
od rzu cił wnio sku wy ko naw cy w cią gu okre su 28 dni, a w isto -
cie ro bo ty zo sta ły wy ko na ne zgod nie z kon trak tem, to uwa ża
się, że Świa dec two Prze ję cia zo sta ło wy sta wio ne w ostat nim
dniu te go okre su. Jed no cze śnie zgod nie z Sub klau zu lą 10.2
za ma wia ją cy nie mo że użyt ko wać żad nej czę ści ro bót do pó -
ki nie zo sta nie wy sta wio ne Świa dec two Prze ję cia, a je że li bę -
dzie użyt ko wał, to od tej da ty wy ko naw ca prze sta je być
od po wie dzial ny za opie kę nad tą czę ścią ro bót, a od po wie -
dzial ność prze cho dzi na za ma wia ją ce go. Jed no cze śnie
na ży cze nie wy ko naw cy In ży nier po wi nien wy sta wić dla tej
czę ści ro bót Świa dec two Prze ję cia. 
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Re asu mu jąc, po wy sta wie niu Świa dec twa Prze ję cia,
ro bo ty (lub ich część) uwa ża się za ukoń czo ne zgod -
nie z kon trak tem i prze ję te przez za ma wia ją ce go.

Zgod nie z Wa run ka mi Kon trak to wy mi Sub klau zu la 1.1.3.7
„Okres Zgła sza nia Wad”, to okres na zgła sza nie wad w ro bo -
tach, po da ny w kontr ak cie. Po wy sta wie niu Świa dec twa
Prze ję cia, Sub klau zu la 11.8 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC
prze wi du je, że je że li w wy ko na nych ro bo tach ujaw ni się ja -
kaś wa da, to In ży nier wspól nie z wy ko naw cą okre ślą przy -
czy nę wy stę po wa nia wa dy i od po wie dzial ność wy ko naw cy.
Po „Okre sie Zgła sza nia Wad”, In ży nier wy sta wia Świa dec -
two Wy ko na nia (Sub klau zu la 11.9), po da jąc da tę ukoń cze -
nia zo bo wią zań wy ko naw cy z kon trak tu. 

Re asu mu jąc, Świa dec two Wy ko na nia do ty czy wy ko -
na nia wszel kich zo bo wią zań z kon trak tu, a więc
rów nież zo bo wią zań, ja kie mo gą po wstać w „Okre -
sie Zgła sza nia Wad” (okre sie rę koj mi i /lub gwa ran -
cji ja ko ści), na to miast Świa dec two Prze ję cia jest
wy sta wia ne po ukoń cze niu ro bót, je że li tyl ko zo sta -
ły one wy ko na ne zgod nie z kon trak tem.

Je że li bę dzie to le piej zro zu mia łe, to od wo łu jąc się do „in -
ży nier skiej tra dy cji”, ale rów nież prze pi sów pra wa, Świa dec -
two Prze ję cia jest do ku men tem toż sa mym ze zna nym
pro to ko łem od bio ru ro bót, na to miast Świa dec two Wy ko na -
nia, jest do ku men tem toż sa mym ze zna nym pro to ko łem od -
bio ru po gwa ran cyj ne go. Nic nie stoi na prze szko dzie, że by
two rząc do ku men ty prze tar go we po wią zać Świa dec two
Prze ję cia i Świa dec two Wy ko na nia z po ję cia mi zna ny mi
w pol skiej prak ty ce. Nie ule ga wąt pli wo ści, że okres gwa -
ran cji ja ko ści i/lub rę koj mi, to nie okres w któ rym wy ko naw -
ca wy ko nu je ro bo ty ob ję te kon trak tem, chy ba, że są one
nie istot ne dla użyt ko wa nia przed mio tu za mó wie nia przez za -
ma wia ją ce go (ro bo ty zo sta ły za sad ni czo ukoń czo ne) i zo sta -
ły wpi sa ne w Świa dec twie Prze ję cia, do ukoń cze nia
po od bio rze.

Po nie waż Wa run ki Kon trak to we FI DIC w Sub klau zu li 1.13,
od sy ła ją do obo wiąz ku prze strze ga nia „Pra wa” (Sub klau zu -
la 1.1.6.5), a więc pań stwo we go pra wo daw stwa, ustaw, roz -
po rzą dzeń i in nych ak tów praw nych, to po ję cie „Okres
zgła sza nia Wad”, trze ba roz pa try wać w zgod no ści z Ko dek -
sem Cy wil nym, m. in. w czę ści do ty czą cej rę koj mi za wa dy
i/lub gwa ran cji ja ko ści.

W tym miej scu na le ży rów nież przy po mnieć, że zgod nie
z Sub klau zu lą 14.10 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC,
w cią gu 84 dni po otrzy ma niu Świa dec twa Prze ję cia dla ro -
bót, wy ko naw ca jest zo bo wią za ny przed ło żyć In ży nie ro wi
roz li cze nie koń co we, w któ rym po da je war tość ca łej pra cy
wy ko na nej zgod nie z kon trak tem, na da tę za koń cze nia ro -
bót po da ną w Świa dec twie Prze ję cia, oraz wszel kie su my
któ re wy ko naw ca uwa ża, że są mu na leż ne. In ży nier w cią -
gu 28 dni po wi nien spra wie dli wie okre ślić kwo ty, któ re zda -
niem In ży nie ra są na leż ne wy ko naw cy. A więc po

okre sie 112 dni, czy li po naj póź niej 4 mie sią cach od za koń -
cze nia ro bót, za ma wia ją cy po wi nien znać do kład ną kwo tę
na leż ną wy ko naw cy za wy ko na ne ro bo ty zgod nie z kon trak -
tem. W przy pad ku współ fi nan so wa nia kon trak tu przez Unię
Eu ro pej ską, za ma wia ją cy ma wów czas 2 mie sią ce na roz -
li cze nie kon trak tu. Na to miast, je że li w okre sie gwa ran cji
i/lub rę koj mi (Okre sie Zgła sza nia Wad) po wsta ną wa dy,
za któ re od po wie dzial ność po no si wy ko naw ca, to po win ny
one być na pra wio ne przez wy ko naw cę na je go koszt, lub
po kry te z po zo sta wio nej (za trzy ma nej) czę ści za bez pie cze -
nia na le ży te go wy ko na nia – 30% peł nej wy so ko ści za bez -
pie cze nia.

Od po wia da jąc na py ta nie wy ko naw cy za war te
na wstę pie, za ma wia ją cy sto su jąc Wa run ki Kon trak -
to we FI DIC w za mó wie niach pu blicz nych i po zo sta -
jąc w zgod no ści z obo wią zu ją cy mi w Pol sce
prze pi sa mi pra wa, zwra ca 70% za bez pie cze nia
w ter mi nie 30 dni od dnia wy ko na nia za mó wie nia
i uzna nia przez za ma wia ją ce go za na le ży cie wy ko -
na ne, a więc po da cie okre ślo nej przez In ży nie ra
w Świa dec twie Prze ję cia, z któ rą ro bo ty zo sta ły
ukoń czo ne. Po zo sta łe 30%3 wy so ko ści za bez pie cze -
nia zwra ca za ma wia ją cy wy ko naw cy w cią gu 15 dni,
po upły wie okre su rę koj mi za wa dy i/lub gwa ran cji
ja ko ści, a więc przed mak sy mal nym ter mi nem
na wy sta wie nie Świa dec twa Wy ko na nia, któ re In ży -
nier wy sta wia zgod nie z Wa run ka mi Kon trak to wy mi
w cią gu 28 dni4 od naj póź niej szej z dat upły wu
Okre su Zgła sza nia Wad (okre su rę koj mi i/lub gwa -
ran cji ja ko ści).

War to jesz cze na za koń cze nie zwró cić uwa gę, że zgod nie
z art. 3531 KC stro ny za wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto -
su nek praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je go treść lub
cel nie sprze ci wia ły się usta wie, co ozna cza wszyst kie źró dła
po wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa w Pol sce, a więc rów -
nież w zgod no ści z Usta wą Pra wo za mó wień pu blicz nych.
Tak więc, od mien ne niż w Usta wie Pra wo za mó wień pu -
blicz nych, ukształ to wa nie sto sun ku praw ne go jest nie do zwo -
lo ne i nie sku tecz ne. n

Zbigniew J. Boczek
jest Dyrektorem Europejskiego Instytutu 

Ekonomiki Rynków, Rozjemcą i Wykładowcą SIDiR

1 Do ku men ty, o któ rych mo wa w Wa run kach Kon trak to wych – Wa -
run ki Ogól ne – tzw. Czer wo na i Żół ta Książ ka.

2 In ży nier – oso ba, spół ka i in na oso ba praw na – wy zna czo na przez
Za ma wia ją ce go do wy ko ny wa nia obo wiąz ków przy pi sa nych mu
w kontr ak cie, i upraw nio na do ko rzy sta nia z upo waż nień wy szcze -
gól nio nych w kontr ak cie – Sub klau zu la 1.1 oraz 3.1 Wa run ków
Kon trak to wych FI DIC.

3 Nie mo że prze kra czać 30% wy so ko ści za bez pie cze nia – art. 151
ust. 2 Usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych.

4 Stro ny mo gą zmie nić ten okres na dni 15 w Wa run kach Szcze gól -
nych FI DIC, co po zwo li zwró cić 30% za trzy ma ne go za bez pie cze -
nia na le ży te go wy ko na nia i wy sta wić Świa dec two Wy ko na nia w tej
sa mej da cie.
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6-9 czerw ca 2007
na Ro dos od by ła się kon fe ren cja EF CA po łą czo -
na z Wal nym Zgro ma dze niem. Wy bra no no we go Pre -
zy den ta EF CA, któ rym zo stał Pa nos Pa na go po ulos
z Gre cji. Jed nym z pre le gen tów kon fe ren cji był Pre zes
SI DiR Krzysz tof Woź nic ki, któ ry wy stą pił z pre zen ta cją
za ty tu ło wa ną: „The art of gro wing.”

9-13 wrze śnia 2007
od by ła się w Sin ga pu rze do rocz na kon fe ren cja 
FI DIC pod ha słem prze wod nim: „Usłu gi glo bal -
ne, wzrost zna cze nia part ner stwa”. Po sie dze nie 
ple nar ne otwo rzy ła pre zen ta cja Ber nar da Be cq do ty -
czą ca po li ty ki ban ków Świa to wych w ob sza rach wy bo -
ru kon sul tan ta i sys te mów za mó wień pu blicz nych 
w po szcze gól -nych kra jach. Wy bra no no we go Pre-
zy den ta, któ rym zo stał do tych cza so wy Pre zy -
dent – Elekt John Boyd z Ka na dy. W kon fe ren cji wzię -
ło udział bli sko 550 uczest ni ków z 65 kra jów. SI DiR re pr
e zen to wa ny był przez Pre zes Krzysz to fa Woź nic kie -
go, Pan Mie czy sła wa Dub no, Pa na An drze ja Mi cha łow -
skie go – Dy rek to ra EF CA oraz Pa na Bar to sza Kier no życ
kie go – przed sta wi cie la Ko ła Mło dych Pro fe sjo na li stów.

30 wrze śnia 2007
mia ło miej sce ze bra nie Za rzą du SI DiR, na któ rym przy -
ję to osta tecz ne za ło że nia Szko le nia dla Roz jem ców za -
pla no wa ne go na 23-24 li sto pa da 2007 w ho te lu
Ra dis son w War sza wie.
Za rząd po wo łał człon ków Ra dy Pro gra mo wej Kon fe ren -
cji „Bez pie czeń stwo Środ ków Pu blicz nych” W Skład
Ra dy we szły na stę pu ją ce oso by:

Prze wod ni czą cy Rady: 
Krzysz tof Woź nic ki – Pre zes SI DiR 
Człon ko wie:
Pro f. Grze gorz Chrab czyń ski – czło nek ho no ro wy SI DiR
Zbi gniew Bo czek – Vi ce – Pre zes SI DiR
Sta ni sław Drze wiec ki – Pre zes IGWP
Mie czy sław Gra biec – ho no ro wy Pre zes SI DiR
Adam He ine – ho no ro wy Pre zes SI DiR
Lu dwik Ju rzy sta – Dy rek tor PSBFP
Wło dzi mierz Kier no życ ki – czło nek Za rzą du SI DiR
Agniesz ka Kraw czyk – Re dak tor na czel ny EDS
Je rzy Ja cek Ry biń ski – Pre zes PSBFP
Barbara Mikulicz-Traczyk – Redaktor Naczelną Inżynier.

Kon fe ren cja od bę dzie się w dniach 14-15 Mar ca 2008.
Pod ję to osta tecz ną de cy zję w kwe stii wy da wa nia biu le -
ty nu SI DiR o na zwie „Kon sul tant”.

10-11 paź dzier ni ka 2007
w Bruk se li spo tka li się człon ko wie Kół Mło dych Pro fe -
sjo na li stów (YP) or ga ni za cji człon kow skich EF CA. 
SI DiR re pre zen to wa li: Edy ta Tar goń ska. prze wod ni -
czą ca Ko ła Mło dych i czło nek Za rzą du, Ma riusz Ja sic -

ki i Bar tosz Kier no życ ki. Pierw sze fo rum YP po świę co -
ne by ło pre zen ta cji i na wią za niu wza jem nych kon tak -
tów. Mło dzi Pro fe sjo na li ści mie li też oka zję
do wie dzieć się „z pierw szej rę ki” na czym po le ga
wpływ po li ty ki Unii Eu ro pej skiej na bran żę oraz uzy -
ska li szan sę za pre zen to wa nia swo ich klu czo wych po -
glą dów twór com tej po li ty ki. Po zna li tak że moż li wo ści
od dzia ły wa nia EF CA na po li ty kę unij ną ma ją ce go
na ce lu stwo rze nie ko rzyst nych wa run ków dla roz wo -
ju sek to ra kon sul tin gu in ży nier skie go. Jed nym z istot -
nych aspek tów spo tka nia by ła wi zy ta w Par la men cie
Eu ro pej skim po prze dzo na wpro wa dze niem w te ma ty -
kę funk cjo no wa nia in sty tu cji eu ro pej skich oraz ro lę
EF CA w pre zen ta cji in te re sów śro do wi ska in ży nier -
skie go do ko na nym przez Ja na Van der Put te na. Se sja
w Par la men cie od by ła się z udzia łem je go człon ków
Mal col ma Har bo ura i De na Do ve ra, któ rzy wy ja śni li
me cha nizm two rze nia w in sty tu cjach eu ro pej skich jed -
no li tych wa run ków dla sek to ra bu dow la ne go. EF CA
zo bo wią za ła się do po mo cy prak tycz nej w uzy ski wa -
niu in for ma cji do ty czą cych po li ty ki oraz moż li wo ści za -
rów no oso bo we go jak też za wo do we go roz wo ju
mło dych In ży nie rów.

19 paź dzier ni ka 2007
od było się po sie dze nie Ra dy Pro gra mo wej Kon fe ren cji
„Bez pie czeń stwo Środ ków Pu blicz nych”, na któ rym
przy ję to pro gram i szcze gó ło wy har mo no gram Fo rum,
usta lo no je go for mu łę oraz wy kła dow ców.

n Ko le gium re dak cyj ne w skła dzie: 
Prze wod ni czą cy: Zbi gniew Bo czek
An drzej Ar cha no wicz
Wło dzi mierz Kier no życ ki
Krzysz tof Woź nic ki

za twier dzi ło me ry to rycz ną za war tość i for mę pierw sze -
go wy da nia Biu le ty nu.

n Za rząd SI DiR za twier dził usta le nia Ra dy Pro gra mo -
wej Kon fe ren cji jak tez Ko le gium.

n W Wied niu od by ło się sym po zjum zor ga ni zo wa ne
przez Au striac kich Kon sul tan tów Mię dzy na ro do wej
„Pa ra sol” za ty tu ło wa ne „Współ pra ca dla Przy szło ści
w Eu ro pie”.

SI DIR re pre zen to wał czło nek Ko ła YP Piotr Ada miec.

26 paź dzier ni ka 2007
mia ło miej sce spo tka nie D&S (Dy rek to rów i Se kre ta rzy
Ge ne ral nych) w Bu ka resz cie. Głów ne te ma ty to re la cje
EF CA – FI DIC i za gad nie nie skon so li do wa ne re pre zen -
ta cji eu ro pej skiej bran ży kon sul tin go wej a tak że pro -
blem „Al lian ce con trac ting” (Kon trak tów part ner skich).
SI DiR był re pre zen to wa ny przez Dy rek tor Gra ży nę Łu -
ka – Dok tor ską.

Gra ży na Łu ka -Dok tor ska

aktualności


