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                   ubez pie cze nio we na Za ma wia ją ce go”: Piotr Wój cik,
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13.00          „Bez pie czeń stwo kon trak tów w usta wie Pra wo
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                  Pre zes PSBFP

13.30          Za mknię cie kon fe ren cji: Krzysz tof Woź nic ki, Pre zes SI DiR

13.30          Obiad  

Pro gram konferencji
„Ubez pie cze nia i gwa ran cje w kon trak tach bu dow la nych”



We wszel kie go ro dza ju przed się wzię ciach ist nie je
mo żli wość wy stą pie nia zda rzeń po wo du ją cych po -
ja wie nie się mo żli wo ści uzy ska nia do dat ko wych

ko rzy ści lub mo żli wość po nie sie nia stra ty. Zda rze nia ta kie
okre śla ne po tocz nie, ja ko ry zy ko są nie ro ze rwal nie po wią za -
ne z funk cjo no wa niem ka żde go przed się bior stwa. We dług
ró żnych źró deł mo żna okre ślić wspól ną de fi ni cję po ję cia ry -
zy ka, ja ko wy mier ne skut ki zre ali zo wa nia się zda rze nia roz -
pa try wa ne wraz z praw do po do bień stwem zre ali zo wa nia się
ta kie go zda rze nia.

Z chwi lą, kie dy to wszel kie ry zy ka zwią za ne z pro ce sem in -
we sty cyj nym zo sta ną na zwa ne i zi den ty fi ko wa ne na po szcze -
gól nych eta pach in we sty cji przed się bior stwa pro wa dzą ce
dzia łal ność szcze gól nie zwią za ną z pro ce sem in we sty cyj nym
dą żą do prze ka za nia cię ża ru ry zy ka na in ny pod miot. De cy zja
ta ka jest jed nym z ele men tów za rzą dza nia ry zy kiem. Zgod nie
z li te ra tu rą do ty czą cą te go za kre su dzia łal no ści przed się -
biorstw zde fi nio wa ne jest mia nem „trans fe ru ry zy ka”. W sy tu -
acji, kie dy to oso ba od po wie dzial na za za rzą dza nie ry zy kiem
(wła ści ciel przed się bior stwa lub za trud nio ny przez nie go Risk
en gi ne er) po dej mu je de cy zję o trans fe rze ry zy ka na in ny pod -
miot po ja wia ją się fir my, któ re przy speł nie niu okre ślo nych wa -
run ków mo gą być za in te re so wa ne prze ję ciem te go ro dza ju
cię ża ru. Pod mio ta mi ta ki mi są przede wszyst kim:
 ban ki i/lub 
 to wa rzy stwa ubez pie cze nio we.

W za kre sie dzia łal no ści ban ków spo ty ka my się szcze gól -
nie z mo żli wo ścią uzy ska nia za bez pie czeń przed skut ka mi
fi nan so wy mi w po sta ci gwa ran cji ban ko wych.

To wa rzy stwa ubez pie cze nio we w za kre sie ofe ro wa nych
przez sie bie pro duk tów mo gą za pro po no wać za rów no ubez -
pie cze nia fi nan so we, jak i ubez pie cze nia za pew nia ją ce prze -
ję cie cię ża ru dzia łal no ści zwią za ne go ze szko da mi
ma jąt ko wy mi a ta kże za bez pie cza ją ce Wy ko naw cę w za kre -
sie od po wie dzial no ści cy wil nej.

Po ogło sze niu prze tar gu lub kon kur su na re ali za cję kon -
kret nej in we sty cji mo żli we jest uru cho mie nie pierw sze go in -
stru men tu fi nan so we go ja kim jest gwa ran cja za pła ty wa dium

3
nr 10/marzec 2009

konferencja „ubezpieczenia i gwarancje”

Ubezpieczenia i gwarancje
w kontraktrach budowlanych

Daniel KRAJEWSKI

Da niel Kra jew ski. Ab sol went Wy ższej Szko ły Ubez pie czeń
i Ban ko wo ści (obec nie Aka de mia Fi nan sów). Od 1997 ro ku
zwią za ny z Od dzia łem PZU SA w War sza wie, obec nie zaj -
mu je sta no wi sko Kie row ni ka Ze spo łu Pio nu Klien tów Kor -
po ra cyj nych. Od po cząt ku pra cy w sek to rze ubez pie-
cze nio wym zaj mu je się ob słu gą i un derw ri tin giem dla
klien tów In sty tu cyj nych, Kor po ra cyj nych w za kre sie ubez -
pie czeń tech nicz nych i mie nia. 

Pro ces in we sty cyj ny oraz mo żli wość za sto so wa nia po szcze gól nych pro duk tów ubez pie cze nio wych 
wska zu je po ni ższy sche mat: 
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Gwa ran cja za pła ty wa dium – in stru ment sto so wa ny
na eta pie or ga ni za cji prze tar gu na wy ko na nie prac. Zwy cza -
jo wo wa dium sta no wi do 10% war to ści za mó wie nia ob ję te go
po stę po wa niem. Gwa ran cja za stę pu ją ca wa dium znaj du je
za sto so wa nie nie tyl ko do prze tar gów or ga ni zo wa nych
na pod sta wie Usta wy o za mó wie niach pu blicz nych (UZP),
ale rów nież w od nie sie niu do ka żde go po stę po wa nia prze -
tar go we go, któ re go re gu la min bę dzie prze wi dy wał mo żli -
wość za stą pie nia wa dium go tów ko we go przez
za bez pie cze nie je go za pła ty np. w for mie gwa ran cji udzie lo -
nej przez To wa rzy stwo ubez pie cze nio we. Okres, w któ rym
gwa rant po no si ry zy ko, jest zde fi nio wa ny po przez wa run ki
za mó wie nia okre śla jąc, w ja kich oko licz no ściach przed mio -
to we wa dium jest zwra ca ne, ter min w któ rym zwy cięz ca
prze tar gu jest zo bo wią za ny do pod pi sa nia sto sow nej umo -
wy, jak rów nież okres w po win no być zło żo ne za bez pie cze -
nie na le ży te go wy ko na nia kon trak tu.

Po wy gra niu przez Wy ko naw cę prze tar gu lub kon kur su
w ter mi nach okre ślo nych w do ku men ta cji kon kur so wej do cho -
dzi do pod pi sa nia umo wy. W ślad za pod pi sa ną umo wą (jed -
na kże przed roz po czę ciem prac) wy ko naw ca zo sta je
zo bo wią za ny od przed sta wie nia za bez pie cze nia na le ży te go wy -
ko na nia kon trakt. Na tym eta pie za zwy czaj wy ko rzy sty wa na jest
gwa ran cja ubez pie cze nio wa na le ży te go wy ko na nia kon trakt. 

Gwa ran cja na le ży te go wy ko na nia kon trak tu – isto ta tej
gwa ran cji jest za bez pie cze nie na le ży te go wy ko na nia zo bo -
wią zań wy ni ka ją cych z umo wy przez Wy ko naw cę. Z jed nej
stro ny po zwa la ona za bez pie czyć in te re sy Za ma wia ją ce go
a z dru giej stro ny Wy ko naw cy po zwa la na wy peł nie nie wy -
mo gu zło że nia za bez pie cze nia bez an ga żo wa nia i blo ko wa -
nia wła snych środ ków fi nan so wych. Wy so kość ta kiej
gwa ran cji za zwy czaj nie prze kra cza 20% war to ści re ali zo wa -
ne go kon trak tu, zaś okres jej obo wią zy wa nia za le ży od dłu -
go ści trwa nia sa me go kon trak tu. Wnio sko daw cą jest
pod miot zo bo wią za ny do świad cze nia nie pie nię żne go wy ni -
ka ją ce go z umo wy (wy ko naw ca). Be ne fi cjen tem zaś jest pod -
miot na rzecz któ re go wska za ne po wy żej świad cze nie ma być
wy ko na ne (zle ce nio daw ca). Po dob nie jak przy wspo mnia nej
po wy żej gwa ran cji za pła ty wa dium gwa ran cje na le ży te go wy -
ko na nia kon trak tu sta no wią za bez pie cze nie wy ko na nia umo -
wy pod le ga ją cej UZP oraz za mó wień pry wat nych (nie
pod le ga ją cych ry go rom wspo mnia nej usta wy).

Z chwi lą przy stą pie nia do re ali za cji prac do dys po zy cji wy -
ko naw cy po zo sta ją:
 ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej 
 ubez pie cze nie prac bu dow la no -mon ta żo wych 
 gwa ran cja ubez pie cze nio wa wła ści we go usu nię cia wad

i uste rek.
W za kre sie ubez pie czeń od po wie dzial no ści cy wil nej

ubez pie czy cie le pro po nu ją ochro nę w za kre sie pro wa dzo -
nej przez Wy ko naw cę dzia łal no ści. Bar dzo po pu lar ne są
ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej de dy ko wa ne
pod da ny kon trakt. Za ma wia ją cy ma pew ność, iż po li sa za -

war ta w za kre sie przed mio to we go kon tak tu sta no wić bę dzie
do dat ko we za bez pie cze nie w wy so ko ści po żą da nej su my
gwa ran cyj nej wy łącz nie na szko dy zwią za ne z re ali za cją
przez Wy ko naw cę da ne go kon trak tu. Pod sta wą za war cia ta -
kie go ubez pie cze nia jest ko pia pod pi sa ne go kon tak tu z wy -
szcze gól nie niem za kre su prac, któ re ma ją zo stać wy ko ny wa ne
przez Wy ko naw cę, a tym sa mym te któ re zo sta ną ob ję te ochro -
ną ubez pie cze nio wą. War to pa mię tać, iż na le ży wska zać któ -
re z prac za mie rza Wy ko naw ca zre ali zo wać sam a któ re z tych
prac bę dą wy ko ny wa ne przez pod wy ko naw ców.

W za kre sie ubez pie cze nia prac bu dow la nych ubez pie czy -
ciel od po wia da za wszel kie go ro dza ju zda rze nia zwią za ne
z fi zycz ną re ali za cją prac a tym sa mym fi zycz ną ma te rial ną
szko dą. 

W za kre sie ubez pie cze nia wszyst kich ry zyk bu do wy
i mon ta żu ubez pie czy ciel od po wia da za wszel kie szko dy
w ubez pie czo nym mie niu po wsta łe w okre sie i miej scu ubez -
pie cze nia (na te re nie bu do wy lub w je go bez po śred nim są -
siedz twie) wsku tek zaj ścia wy pad ku ubez pie cze nio we go
z za strze że niem wy łą czeń oraz li mi tów od po wie dzial no ści
okre ślo nych w umo wie ubez pie cze nia. Przez wy pa dek ubez -
pie cze nio wy – w ubez pie cze niu szkód rze czo wych (ubez pie -
cze nie mie nia) – nie za le żne od wo li Ubez pie cza ją ce go lub
Ubez pie czo ne go zda rze nie przy szłe i nie pew ne o cha rak te -
rze na głym, po wo du ją ce szko dę w ubez pie czo nym mie niu;
w ubez pie cze niu od po wie dzial no ści cy wil nej – śmierć,
uszko dze nie cia ła, do zna nie roz stro ju zdro wia, utra ta, znisz -
cze nie lub uszko dze nie rze czy.

W ra mach ni niej szej umo wy ubez pie cza ją cym mo że być
za rów no in we stor (za ma wia ją cy) jak i wy ko naw ca, ubez pie -
czo nym czy li ob ję tym ochro ną mo że być:
 pod mio ty fi nan su ją ce re ali za cję in we sty cji, 
 zle ce nio daw ca / in we stor,
 ge ne ral ny / głów ny wy ko naw ca,
 pod wy ko naw cy (zgło sze ni lub nie zgło sze ni),
 do staw cy ma te ria łów lub usług w za kre sie czyn no ści wy -

ko ny wa nych na te re nie bu do wy
Przed mio tem ubez pie cze nia w ra mach ni niej szej umo wy

są:
 pra ce bu dow la no mon ta żo we (zgod nie z przy ję tą de fi ni -

cją),
 sprzęt, na rzę dzia i wy po sa że nie oraz za ple cze bu do wy,
 mie nie ist nie ją ce,
 ma szy ny bu dow la ne z wy łą cze niem sprzę tu pły wa ją ce go

i stat ków po wietrz nych,
 in ne mie nie wy mie nio ne w umo wie ubez pie cze nia,
 okre ślo ne kosz ty do dat ko we.
 od po wie dzial ność cy wil na wo bec osób trze cich za szko -

dy bę dą ce na stęp stwem czy nu nie do zwo lo ne go (od po -
wie dzial ność cy wil na de lik to wa) – szko dy rze czo we
i na oso bie 
Okres ochro ny ubez pie cze nio wej roz po czy na się dniem

wska za nym w umo wie ubez pie cze nia, nie wcze śniej jed nak

Ubezpieczenia i gwarancje
w kontraktrach budowlanych
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z chwi lą roz po czę cia prac lub za koń cze nia wy ła dun ku ubez -
pie czo ne go mie nia w za le żno ści od te go, któ re ze zda rzeń
mia ło miej sce wcze śniej. Okres ochro ny ubez pie cze nio wej
upły wa:
 w od nie sie niu do prac bu dow la no -mon ta żo wych – z chwi -

lą od bio ru prac lub ich prze ka za nia do eks plo ata cji,
a w przy pad ku mie nia uży wa ne go, do dat ko wo z chwi lą
roz po czę cia go rą ce go roz ru chu, prób i te stów w za kre sie
szkód po wsta łych bez po śred nio w związ ku z ich pro wa -
dze niem,

 w od nie sie niu do sprzę tu, na rzę dzi, wy po sa że nia i za ple -
cza bu do wy oraz ma szyn bu dow la nych – z chwi lą za koń -
cze nia za ła dun ku te go mie nia na śro dek trans por tu w ce lu
je go usu nię cia z pla cu bu do wy lub, je śli od by wa się ono
bez wy ko rzy sta nia środ ków trans por tu, z chwi lą opusz cze -
nia przez to mie nie te re nu bu do wy, ale nie póź niej jed na -
kże niż z dniem wska za nym w po li sie ja ko ko niec okre su
ubez pie cze nia
Przy ubez pie cze niu prac bu dow la no -mon ta żo wych wa żne

jest okre śle nie su my ubez pie cze nia w gra ni cach któ rej ubez -
pie czy cie le po no szą od po wie dzial ność. Na su mę ubez pie -
cze nia skła da ją się na stę pu ją ce ele men ty:
 pra ce bu dow la no -mon ta żo we: cał ko wi ta war tość kon trak -

tu uwzględ nia ją ca war tość mie nia do star czo ne go przez
zle ce nio daw cę (przy okre śla niu su my ubez pie cze nia
na wnio sek ubez pie cza ją ce go od cał ko wi tej war to ści kon -
trak tu mo żna od jąć war tość pro jek tu (je śli jest ona za war -
ta w ce nie kon trak to wej) 

 sprzęt, na rzę dzia i wy po sa że nie oraz za ple cze bu do wy -li -
mit od po wie dzial no ści na jed no i wszyst kie zda rze nia
w okre sie ubez pie cze nia;

 mie nie ist nie ją ce na le żą ce do zle ce nio daw cy lub ubez pie -
czo ne go li mit od po wie dzial no ści na jed no i wszyst kie zda -
rze nia w okre sie ubez pie cze nia;

 ma szy ny bu dow la ne su my sta łe okre ślo ne wg war to ści
no wej od two rze nio wej in dy wi du al nie dla ka żdej ma szy ny;

 kosz ty do dat ko we sta no wią ce li mit od po wie dzial no ści
na zda rze nie lub na jed no i wszyst kie zda rze nia w okre sie
ubez pie cze nia;

 od po wie dzial ność cy wil na – li mit od po wie dzial no ści
na jed no i wszyst kie zda rze nia w okre sie ubez pie cze nia

lub na jed no zda rze nie (w przy pad ku kon tak tów re ali zo -
wa nych w ra mach wy mo gów okre ślo nych w opar ciu o za -
pi sy FI DIC mo żli we jest wpro wa dze nie za pi sów dzię ki
któ rym od po wie dzial ność nie bę dzie li mi to wa na ze wzglę -
du na licz bę zda rzeń).
Na tym eta pie in we sty cji za ma wia ją cy mo że za żą dać gwa -

ran cji wła ści we go usu nię cia wad lub uste rek. Gwa ran cja ta
kie ro wa na jest do Wy ko naw ców, któ rzy spo tka ją się z żą da -
niem za bez pie cze nia da ją ce go pew ność, że ewen tu al ne wa -
dy i uster ki re ali zo wa ne go kon trak tu zo sta ną usu nię te
w ter mi nie. Kwo ta gwa ran cji od po wia da zwy cza jo wo od 5
do 10% war to ści kon trak tu, okres jej wy sta wie nia od zwier cie -
dla re gu ły do ty czą ce okre su od po wie dzial no ści wy ko naw cy
przy czym nie zmier nie istot ne są usta le nia umo wy pod sta -
wo wej do ty czą ce okre su obo wią zy wa nia gwa ran cji.

Jed nym z ostat nich in stru men tów zwią za nym z re ali za cją
prac bu dow la no -mon ta żo wych jest gwa ran cja zwro tu za licz ki.
Gwa ran cja ta za bez pie cza zwrot nie roz li czo nej w for mie wy -
ko ny wa nych prac, za licz ki, w przy pad ku gdy wy ko na nie umo -
wy zo sta je prze rwa ne np. po przez od stą pie nie od umo wy, jej
roz wią za nie w okre ślo nych oko licz no ściach lub w przy pad ku
ogło sze nia upa dło ści wy ko naw cy. Gwa ran cja ta pro po no wa -
na jest wy ko naw com od któ rych In we stor wy ma ga ta kie go za -
bez pie cze nia. Ce chą cha rak te ry stycz ną tej gwa ran cji jest fakt,
iż jej war tość opie wa na 100% war to ści udzie lo nej przez Za ma -
wia ją ce go za licz ki na po czet wy ko ny wa nych prac. Okres na ja -
ki by wa wy sta wia na od po wia da okre so wi w któ rym za licz ka
po win na być roz li czo na przez Wy ko naw cę.

Ko lej ne pro duk ty ubez pie cze nio we któ re znaj du ją się
w ofer cie ubez pie czy cie li od no szą się do obiek tów któ re po -
zy tyw nie prze szły wszel kie od bio ry tech nicz ne i zo sta ły do -
pusz czo ne do eks plo ata cji. Do pusz cze nie do eks plo ata cji
obiek tu bu dow la ne go koń czy pro ces in we sty cyj ny. 

Przed sta wio ne w ni niej szym opra co wa niu mo żli wo ści
trans fe ru ry zy ka wy da ją się być nie zbęd ny mi na rzę dzia mi
zwięk sza ją cy mi bez pie czeń stwo pro wa dzo nej dzia łal no ści.
Wspo mnia ne bez pie czeń stwo na bie ra szcze gól ne go zna cze -
nia w do bie sta le roz sze rza ją ce go się ob sza ru po ten cjal nych
za gro żeń eko no micz no fi nan so wych i tech no lo gicz nych.



6
BIULETYN

Wkon trak tach bu dow la nych jest lub mo że być sto so wa nych wie le
ro dza jów gwa ran cji ban ko wych i w więk szo ści z nich, wy stę pu je
klau zu la prze wi du ją ca, ja kie pra wo bę dzie sto so wa ne w przy pad -

ku wy stą pie nia spo ru do ty czą ce go sto sun ku praw ne go be ne fi cjent – bank
gwa rant.

Wy bór pra wa sto so wa ne go do roz strzy ga nia po ten cjal ne go spo ru po -
mię dzy stro na mi kon trak tu, jest za zwy czaj usta la ny przez kon tra hen tów, ja -
ko je den z ele men tów ca łe go kon trak tu bu dow la ne go (pod da nie spo rów
wy ni ka ją cych z kon trak tu pra wu i ju rys dyk cji są do wej w okre ślo nym kra -
ju). Za zwy czaj in we stor dą ży do okre śle nia pra wa miej sco we go (miej sce
po ło że nia in we sty cji) ja ko pra wa, któ re bę dzie sto so wa ne do roz strzy ga nia
spo rów wy ni ka ją cych z kon trak tu. Za tem in we stor ta ki bę dzie rów nież na -
le gał, aby gwa ran cja od zwier cie dla ła po sta no wie nia kon trak to we w oma -
wia nym za kre sie. 

Sta no wi sko ban ku udzie la ją ce go gwa ran cji bę dzie w du żej mie rze za le -
ża ło od ro dza ju gwa ran cji oraz od te go, czy je in te re sy ma da na gwa ran cja
za bez pie czać. Dla przy kła du udzie la jąc gwa ran cji zwro tu za licz ki, bank re -
pre zen tu ją cy wy ko naw cę naj chęt niej wi dział by klau zu lę wy bo ru pra wa kra -
ju, w któ rym bank ten ma sie dzi bę. Z dru giej stro ny, bank re pre zen tu ją cy
in we sto ra, któ ry fi nan su je in we sty cję (z kre dy tu po cho dzi za licz ka dla wy -
ko naw cy), bę dzie ra czej na le gał na wy bór pra wa w kra ju, w któ rym sie dzi -
bę ma be ne fi cjent ta kiej gwa ran cji (i bank fi nan su ją cy in we sty cję te go
be ne fi cjen ta). 

Ban ki nie chęt nie pod da ją gwa ran cje pra wu in ne mu niż pra wo kra jo we
(np. pol skie). Pod sta wo wym ar gu men tem „prze ciw” jest w ta kim przy pad -
ku brak mo żli wo ści peł ne go okre śle nia ry zy ka praw ne go, na ja kie jest na -
ra żo ny bank udzie la ją cy gwa ran cji. Ma jąc to na uwa dze ban ki sta ra ją się
ne go cjo wać ta kie brzmie nie klau zul, któ re z jed nej stro ny umo żli wia ją peł -
niej sze osza co wa nie ry zy ka a dru giej stro ny, nie po wo du ją sprze ci wu
po stro nie be ne fi cjen ta gwa ran cji. Przy kła dem ta kiej klau zu li jest sto so wa -
nie URDG do okre śle nia od po wie dzial no ści stron i pod da nie spo rów roz -
strzy gnię ciu przez sąd ar bi tra żo wy ICC. O ile sto so wa nie URDG spo ty ka ne
jest w tre ści gwa ran cji bar dzo czę sto, to ar bi traż ICC – przede wszyst kim
ze wzglę du na kosz ty – jest sto so wa ny bar dzo rzad ko. 

Ma jąc na uwa dze po wy ższe, ban ki wy ra ża ją zgo dę na za miesz cze nie
w tre ści gwa ran cji klau zu li umo żli wia ją cej roz strzy gnię cie ewen tu al nych spo -
rów po mię dzy Gwa ran tem i Be ne fi cjen tem pra wu in ne mu niż pra wo sie dzi -
by ban ku gwa ran ta w od nie sie niu do zna nych so bie i „do brych” klien tów. 

W za le żno ści od prak ty ki ban ko wej i we wnętrz nych re gu la cji obo wią zu -
ją cych w ban ku gwa ran tu ją cym, udzie le nie ta kiej gwa ran cji na stę pu je jed -
nak do pie ro po zło że niu przez Zle ce nio daw cę oświad cze nia
(umiesz czo ne go za zwy czaj w tre ści zle ce nia), w któ rym uzna je on, że zle -
ce nie udzie le nia gwa ran cji i pod da nie jej pra wu in ne mu niż pra wo pol skie
mo że skut ko wać m.in. utrzy my wa niem się zo bo wią zań gwa ran cyj nych na -
wet po upły wie ter mi nu wa żno ści gwa ran cji. Skut kiem ta kie go za pi su mo -
że być ko niecz ność utrzy my wa nia za bez pie czeń przy ję tych
od Zle ce nio daw cy przez bank udzie la ją cy gwa ran cji do cza su otrzy ma nia
po twier dzo nej in for ma cji o zwol nie niu z od po wie dzial no ści al bo zwro tu ory -
gi na łu gwa ran cji.

konferencja „ubezpieczenia i gwarancje”

Adam PONIATOWSKI
Adam Po nia tow ski. Au tor wie lu ar ty ku łów i opra -
co wań po świę co nych pro ble ma ty ce fi nan so wa nia
i roz li czeń przez ban ki kon trak tów han dlo wych
z za gra ni cą oraz pro jek tów współ fi nan so wa nych
z fun du szy Unii Eu ro pej skiej. Współ au tor opra co -
wa nia „Pro jek ty współ fi nan so wa ne ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej” (pra ca zbio ro wa, wyd. Twig -
ger) oraz pod ręcz ni ka dla be ne fi cjen tów fun du szy
unij nych „Do ta cja i co da lej” (pra ca zbio ro wa wyd.
Twig ger). Au tor kil ku dzie się ciu ar ty ku łów pra so -
wych do ty czą cych pro ble ma ty ki fi nan so wa nia
han dlu za gra nicz ne go i fi nan so wej ob słu gi pro jek -
tów UE oraz współ au tor pol skich wer sji ję zy ko -
wych prze pi sów Mię dzy na ro do wej Izby
Han dlo wej wy da nych przez ICC Po land.
Od czerw ca 2004 ro ku Czło nek Ko mi te tu Ste ru ją -
ce go Fun du szu Po rę czeń Unij nych

Klauzaula wyboru prawa
w treści gwarancji
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Ak tu al nie w związ ku z ko niecz no ścią nad ro bie nia wie -
lo let nich za le gło ści in we sty cje w in fra struk tu rę sta ły
się prio ry te tem. Po wszech nym bodź cem do bu do wy

no wych dróg, sta dio nów, oczysz czal ni ście ków, itp. sta ły się
z jed nej stro ny wy mo gi na kła da ne na Pol skę przez or ga ny
Unii Eu ro pej skiej i jed no cze śnie udo stęp nia nie przez nią
fun du sze ma ją ce na ce lu uła twie nie re ali za cji wy ma ga nych
przed się wzięć. Z dru giej jed nak stro ny nie mniej istot nym
czyn ni kiem jest fakt wy bra nia Pol ski, ja ko współ or ga ni za to -
ra w 2012 ro ku fi na łów mi strzostw Eu ro py w pił ce no żnej
UEFA EU RO 2012. Pol ska mu si wy peł nić swo je wła sne zo -
bo wią za nia zwią za ne z za pew nie niem wła śnie mię dzy in ny -
mi od po wied niej in fra struk tu ry nie zbęd nej do ob słu gi
mi strzostw. 

Nie mo żna też za po mi nać o świa to wym kry zy sie fi nan sów,
któ re go jed nym z wie lu efek tów by ło wstrzy ma nie fi nan so -
wa nia bu dow nic twa pry wat ne go a w re zul ta cie na tu ral ne
zwró ce nie się przez fir my z bra nży bu dow la nej w stro nę pod -
mio tów pu blicz nych re ali zu ją cych pro jek ty in fra struk tu ral ne. 

Wszyst kie po wy ższe oko licz no ści prze są dzi ły, że in we sty -
cje in fra struk tu ral ne w tym in we sty cje re ali zo wa ne w mo de -
lu part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go sta ją się lo ko mo ty wą
bra nży bu dow la nej. 

Z te go po wo du war to przyj rzeć się spe cy fi ce ry zyk wy stę -
pu ją cych przy te go ty pu in we sty cjach i wy ma ga nych
w związ ku z tym ubez pie czeń. Z uwa gi na ogra ni cze nia wy -
ni ka ją ce z ram na rzu co nych na ni niej szą pu bli ka cję ni niej -
sze omó wie nie ma na ce lu ra czej wska za nie istot nych
za gad nień pro ble ma ty ki praw no -ubez pie cze nio wej niż jej
do kład ne omó wie nie.

Spe cy fi ka umów in fra struk tu ral nych
i mo de lu PPP

Pod sta wo wy mi ce cha mi, któ re w oma wia nym za kre sie
w pe wien spo sób wy ró żnia ją pro jek ty in fra struk tu ral ne są
nie wąt pli wie ich ska la i sto pień skom pli ko wa nia, wy stę po -
wa nie pod mio tów pu blicz nych w cha rak te rze za ma wia ją ce -
go oraz istot ny wpływ in sty tu cji fi nan su ją cych
przed się wzię cie na umo wę stron i jej wy ko ny wa nie. Po nad -
to w mo de lu part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go jak i w ten
spo sób poj mo wa nej kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne i usłu gi
istot nym ele men tem przed się wzięć jest ogól nie rzecz uj mu -
jąc eks plo ata cja przed mio tu umo wy. Dla przy kła du mo żna
wska zać, że part ner pry wat ny w mo de lu PPP bę dzie zo bo -
wią za ny i upraw nio ny nie tyl ko do re ali za cji np. spa lar ni od -
pa dów, ale ta kże po za koń cze niu jej bu do wy do eks plo ata cji
in we sty cji przez ozna czo ny okres cza su. Istot nym jest, że za -
rów no usta wa z dnia 19 grud nia 2008 ro ku o part ner stwie pu -
blicz no -pry wat nym (DZ. U. 2009.19.100) jak rów nież usta wa
z dnia 9 stycz nia 2009 ro ku o kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne
lub usłu gi (DZ. U. 2009.19.101) prze wi du ją, że umo wy w za -
kre sie tych przed się wzięć mu szą za wie rać po dział ry zyk po -
mię dzy stro na mi. Oczy wi ście cho dzi tu taj głów nie o ry zy ko
eko no micz ne po wo dze nia przed się wzię cia. Nie mniej jed -
nak wska za ne czyn ni ki po wo du ją, że w umo wach za wie ra -
nych na przed mio to we przed się wzię cia stro ny iden ty fi ku ją
ry zy ka i w re zul ta cie nie któ re z nich sta ją się przed mio tem
ochro ny ubez pie cze nio wej. Obo wią zek jej za pew nie nia jest
za zwy czaj na kła da ny na part ne ra pry wat ne go.

Ty po we po sta no wie nia umów 
dot. ubez pie cza nych ry zyk

Ty po wy mi ry zy ka mi i ubez pie cze nia mi okre śla ny mi
w kon trak tach bu dow la nych są za zwy czaj: 
 ubez pie cze nie od wszel kich ry zyk i szkód z ty tu łu pro wa dzo -

nych ro bót bu dow la nych i mon ta żo wych w tym w szcze gól -
no ści obej mu ją ce szko dy w wy ko ny wa nych pra cach, sprzęt,
ma te ria ły i urzą dze nia a ta kże do ku men ta cję, ubez pie cza ne
ry zy ka obej mu ją do dat ko wo rów nież ak ty ter ro ry zmu,

 ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej (obej mu ją ce
za rów no de lik ty jak i od po wie dzial ność kon trak to wą)
– do ty czą ce pro wa dze nia ro bót a ta kże eks plo ata cji, 
za rzą du lub ko rzy sta nia z in we sty cji, 

 ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej za wo do wej
(Pro fes sio nal In dem ni ty in su ran ce) do ty czą ce od po-
wie dzial no ści cy wil nej pro fe sjo na li stów świad czą cych
usłu gi lub pra ce przy re ali za cji przed się wzię cia np. pro -
jek tan ci i in ży nie ro wie,

 ubez pie cze nie na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków,
 ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej pra co daw cy.

konferencja „ubezpieczenia i gwarancje”

Marcin
DEMIAŃCZUK
Mar cin De miań czuk – pra cu je
w bra nży ubez pie cze nio wej od
1995 ro ku, po czy na jąc od TU iR
WAR TA S.A., na stęp nie w TU
AIG POL SKA S.A. i TU COM -
PEN SA S. A., obec nie w fir mie
bro ker skiej JLT -SIA CI Sp. z o.o. 

Ja cek Ko siń ski – ad wo kat i Eu -
ro pe an Co un sel w war szaw -
skim biu rze Chad bo ur ne &
Par ke. Ab sol went Uni wer sy te -
tu War szaw skie go Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji, czło nek
Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej
w War sza wie, oraz czło nek
zwy czaj ny Sto wa rzy sze nia In -
ży nie rów i Do rad ców (SI DIR).

Praktyczne zagadnienia
prawno-ubezpieczeniowe 
w projektach infrastrukturalnych

Jacek
KOSIŃSKI
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CHA RAK TE RY STYCZ NE  PO STA NO WIE NIA
UMÓW  IN FRA STRUK TU RAL NYCH 

DOT. UBEZ PIE CZA NYCH RY ZYK

Wy ma ga nia pod mio tów pu blicz nych

W umo wach do ty czą cych in we sty cji in fra struk tu ral nych
pod mio ty pu blicz ne ta kie jak np. rzą do we agen cje oraz or -
ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go na kła da ją do dat ko we wy ma -
ga nia w za kre sie ubez pie cza nych ry zyk. Za zwy czaj stro na
pu blicz na dą ży do prze nie sie nia cią żą cej na niej od po wie -
dzial no ści z ty tu łu wy ko ny wa nia wła dzy pu blicz nej na dru gą
stro nę umo wy. I tak w umo wach za czy na ją po ja wiać się po -
sta no wie nia do ty czą ce zwol nie nia Skar bu Pań stwa lub jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go z okre ślo nej w art. 417
Ko dek su cy wil ne go od po wie dzial no ści z ty tu łu wy ko ny wa -
nia za dań z za kre su wła dzy pu blicz nej, któ re w pew nym za -
kre sie mo gą być po wie rzo ne pry wat nym kon tra hen tom
na mo cy za wie ra nej umo wy. Oczy wi ście po sta no wie niom ta -
kim to wa rzy szą od po wied nie zo bo wią za nia do ty czą ce
przed sta wie nia sto sow nych po lis ubez pie cze nio wych. 

Po nad to w związ ku z re gu la cja mi praw ny mi do ty czą cy mi
sze ro ko poj mo wa nej ochro ny śro do wi ska a w szcze gól no ści
z wy ma ga nia mi sto sow nych dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej
przed mio tem re gu la cji umow nych sta je się za pew nie nie
ubez pie czeń usu nię cia szkód w śro do wi sku (tzw. kom pen -
sa cja szkód eko lo gicz nych). 

Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia na le ży wspo mnieć o za -
gad nie niu fran szyz re duk cyj nych (lub udzia łów wła snych).
Jest to ta ki po ziom, do któ re go ubez pie czy ciel nie od po wia -
da za szko dy. W tym za kre sie czę sto (ale nie za wsze) in te re -
sy się roz mi ja ją: stro na pu blicz na chce je okre ślać na jak
naj ni ższych po zio mach, wy ko naw ca zaś na po zio mie wy -
ższym w ce lu zmniej sze nia kosz tu ubez pie cze nia. Tu ro dzi
się py ta nie, czy po czy nio ne oszczęd no ści w kosz tach ubez -
pie cze nia nie prze ło żą się ne ga tyw nie na kwe stie od szko do -
wań i sy tu acje, gdy za miast uzy ski wać pie nią dze
z ubez pie cze nia, na le ży je po zy skać z do dat ko wych (ja kich?)
źró deł fi nan so wa nia.

Wy ma ga nia in sty tu cji fi nan su ją cych

In sty tu cje fi nan su ją ce in we sty cje w tym w głów nej mie rze
ban ki do dat ko wo wy ma ga ją ubez pie cze nia szkód zwią za -
nych z po wsta niem do dat ko wych kosz tów i utra ty zy sków
spo wo do wa nych w szcze gól no ści opóź nie niem pro wa dze -
nia in we sty cji. Ubez pie cze nia te ma ją na ce lu za pew nie nie
źró dła fi nan so wa nia zwro tu udzie lo nych po ży czek i kre dy -
tów. Po sta no wie nia ta kie naj czę ściej bę dą się znaj do wać
w umo wach prze wi du ją cych eks plo ata cję przed mio tu in we -
sty cji, któ ra przy no sząc do chód ma gwa ran to wać zwrot po -
nie sio nych na kła dów. 

In te res ubez pie cze nio wy 
w trak cie okre su Bu do wy

W ra mach dys ku sji od no śnie ubez pie czeń szcze gól nie
w pro jek tach in fra struk tu ral nych nie mo żna do koń ca roz -
dzie lić zo bo wią zań za an ga żo wa nych stron kon trak tu. In te res
ubez pie cze nio wy nie spo czy wa tyl ko i wy łącz nie po stro nie
wy ko naw cy, ale rów nież za ma wia ją ce go i in nych stron za an -
ga żo wa nych w wy ko na nie da ne go kon trak tu. Jest to war te
pod kre śle nia i w prak ty ce od zwier cie dla zło żo ność pro ce su
za wie ra nia ubez pie czeń i otrzy my wa nia od szko do wań.

Przy kła dem jest stan dar do wo sto so wa ne obec nie ubez -
pie cze nie prac kon trak to wych na zy wa ne go rów nież ubez -
pie cze niem od wszyst kich ry zyk bu do wy. Sa mo
na zew nic two ubez pie cze nia po an giel sku „Con trac tor’s All
Ri sks” mo gło by su ge ro wać i po twier dzać ubez pie cze nie
po stro nie wy ko naw cy. Je że li jed nak spraw dzi my w po li sach
de fi ni cję ubez pie czo nych, to oka zu je się, że ubez pie cze nie
jest de dy ko wa ne kon kret ne mu obiek to wi (pra com) a nie jest
ubez pie cze niem kon kret ne go pod mio tu. Przy kła do we sfor -
mu ło wa nie mó wi, że ubez pie cze ni to: za ma wia ją cy (in we -
stor lub in we stor za stęp czy), wy ko naw ca, pod wy ko naw cy,
in ży nier kon trak tu i in ne pod mio ty for mal nie za an ga żo wa ne
w wy ko ny wa nie za dań w ra mach da ne go kon trak tu. Za tem
zde cy do wa nie w przy pad ku te go ubez pie cze nia na le ży mó -
wić o po dej ściu przed mio to wym, a nie pod mio to wym.
W pro jek tach in fra struk tu ral nych czę sto nie na le ży rów nież
za po mi nać o kwe stiach, ko mu na le żne jest od szko do wa nie.
Pro to ko ły czę ścio we mo gą po wo do wać, że część ro bót jest
już ode bra na przez za ma wia ją ce go, w związ ku z czym od -
szko do wa nie mo że być na le żne je mu, a nie wy ko naw cy.

Klu czo we za gad nie nia ubez pie czeń
w trak cie okre su Bu do wy

Roz sze rze niem ubez pie cze nia prac kon trak to wych jest
Sek cja III te go ubez pie cze nia na zy wa na ALOP (czy li skrót
od an giel skie go Ad van ced Loss of Pro fit). Ideą ubez pie cze -
nia jest po kry cie skut ków fi nan so wych (ubez pie czo nej) szko -
dy w pra cach kon trak to wych. Ge ne ral nie ra czej nie jest to
zysk, jak su ge ru je na zwa, ale kosz ty po no szo ne przez stro ny
(w przy pad ku pro jek tu PPP) lub stro ny fi nan su ją cej kon trakt
(stan dar do we pro jek ty in fra struk tu ral ne), któ rych do mi nu ją -
cą czę ścią są kosz ty ob słu gi kre dy tu (ra ty + od set ki) i ewen -
tu al ny zysk. W prak ty ce za wie ra nych ostat nio kon trak tów,
któ re za li cza my w Pol sce do PPP stan dar dem jest włą cza -
nie do pro gra mu ubez pie czeń ubez pie cze nia ALOP.

Wa żne kwe stie do ty czą ubez pie czeń od po wie dzial no ści
cy wil nej. Na ryn ku pol skim roz wi nię ta zo sta ła for mu ła sze -
ro kie go za kre su ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej
w ra mach po li sy z ty tu łu dzia łal no ści. Naj czę ściej jest ona
za wie ra na na okre sy rocz ne lub w ra mach dwu - (lub trzy -)
let nich. Nie za le żnie wy stę pu ją rów nież do dat ko we po li sy
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w ra mach Sek cji II ubez pie cze nia prac kon trak to wych (ta
sek cja do ty czy od po wie dzial no ści cy wil nej), de dy ko wa ne
po szcze gól nym kon trak tom. W przy pad ku po lis ubez pie cze -
nia od po wie dzial no ści cy wil nej zde cy do wa nie mó wi my
o rosz cze niach kie ro wa nych do Wy ko naw ców (lub pro jek -
tan ta w przy pad ku OC pro jek tan ta) acz kol wiek bar dzo czę -
sto w la tach obec nych pro gra my ubez pie cze nio we włą cza ją
tzw. Klau zu le in we stor skie w ce lu po kry cia szkód wy rzą dzo -
nych przez za ma wia ją ce go lub in ży nie ra kon trak tu w ra mach
da ne go kon trak tu.

Roz wi ja ją cą się kwe stią po zo sta ją ubez pie cze nia z gru py
od po wie dzial no ści cy wil nej za wo do wej. To mod ne dziś ha -
sło, acz kol wiek mniej lu bia ne przez to wa rzy stwa ubez pie -
cze nio we. Ry nek ubez pie czeń OC za wo do wej jest
po strze ga ny, ja ko po ten cjal nie szko do wy. Wpraw dzie w za -
kre sie OC pro jek tan ta mo żna uzy skać do kil ku ofert z ryn ku
pol skie go, to już ubez pie cze nie OC wy ko naw cy ozna cza po -
szu ki wa nie te go pro duk tu po za ryn kiem pol skim. Jed na kże
to, co łą czy te ubez pie cze nia to spra wa „czy stych strat fi nan -
so wych”, czy li strat fi nan so wych, nie bę dą cych skut kiem
szko dy oso bo wej ani rze czo wej. Sta ty sty ki wska zu ją znacz -
ny wzrost rosz czeń te go ro dza ju w Eu ro pie w za kre sie pro -
gra mów in fra struk tu ral nych i PPP. Na tu rą tych ubez pie czeń
jest zgło sze nie rosz cze nia na wet w sy tu acji, gdy nie do szło
jesz cze do po wsta nia fi zycz nej szko dy. W obu przy pad kach
głów ny mi przy czy na mi rosz czeń jest brak nad zo ru i błąd
w za kre sie wy ko ny wa nych czyn no ści za wo do wych. Skut -
kiem mo że być okre ślo na przy czy ną szko da fi zycz na np.
pęk nię cia w kon struk cji, ale rów nież wy ko na nie ro bót nie -
zgod nie z prze zna cze niem lub wy ma ga ną spe cy fi ką („unfit
to pur po se”). Wy mo gi in we sto rów co raz czę ściej za kła da ją
ko niecz ność po sia da nia obu ubez pie czeń, zwięk sza się rów -
nież ocze ki wa na wy so kość li mi tu od po wie dzial no ści.

Eks plo ata cja przed się wzię cia 
in fra struk tu ral ne go

Kon ty nu ując te mat eks plo ata cji zre ali zo wa nych przed się -
wzięć in fra struk tu ral nych na le ży wska zać, że stan dar do wym
i na tu ral nym wy mo giem umów jest roz cią gnię cie peł nej
ochro ny ubez pie cze nio wej na okres eks plo ata cji.

Wy mo giem pod sta wo wym jest ubez pie cze nie mie nia
od ry zyk ży wio ło wych – naj czę ściej do peł nej wy so ko ści
mie nia da nej in we sty cji, acz kol wiek w przy pad ku np. au to -
strad ak cep tu je się za wie ra nie ubez pie czeń na ba zie mak -
sy mal nej prze wi dy wa nej szko dy.

Po nad to wśród ry zyk bę dą cych przed mio tem ubez pie -
czeń po ja wia ją się szko dy z ty tu łu przerw w pro wa dze niu
dzia łal no ści (ang. Bu si ness In ter rup tion) – przez któ re ro zu -
mie się utra tę przy cho dów na sku tek na głych zda rzeń lo so -
wych po wo du ją cych utra tę, znisz cze nie lub uszko dze nie
przed mio tu umo wy.

Wśród wy ma ga nych ubez pie czeń od 2004 ro ku w umo -
wach te go ty pu znaj du je się rów nież ubez pie cze nie od ak -
tów ter ro ry zmu, nie za le żnie od oce ny bez pie czeń stwa Pol ski
w da nym okre sie.

Roz sze rzo na gwa ran cja na wa dy ukry te

Na za koń cze nie war to po ru szyć za gad nie nie gwa ran cji ja -
ko ści przed mio tu umo wy i mo żli wo ści je go ubez pie cze nia.

Do nie daw na stan dar dem na ryn ku ro bót bu dow la nych by ło
udzie la nie gwa ran cji ja ko ści re ali zo wa ne go przed się wzię -
cia prze wi du ją cej ró żne okre sy jej trwa nia. Za le żał on
na przy kład od te go czy gwa ran cja do ty czy da chu, kon struk -
cji bu dyn ku czy mo że za in sta lo wa nych urzą dzeń. Z te go po -
wo du za zwy czaj gwa ran cja by ła udzie la na na po szcze gól ne
ele men ty na okre sy od 1 ro ku do 10 lat. Ak tu al nie za czy na ją
się po ja wiać żą da nia za pew nie nia przez wy ko naw ców na -
wet 10 let niej gwa ran cji ja ko ści na ca łość zre ali zo wa ne go
obiek tu, bez ró żni co wa nia okre su trwa nia ta kiej gwa ran cji
w za le żno ści od jej przed mio tu. Żą da nia ta kie for mu łu ją pod -
mio ty pu blicz ne, któ re za wie ra jąc umo wy zgod nie z pra wem
za mó wień pu blicz nych, sta ra ją się wy ko rzy stać ten ele ment
do na rzu ce nia pew nych wa run ków ofe ren to wi. W ta kim wy -
pad ku 10 let nia gwa ran cja ma do ty czyć wszyst kich ele men -
tów nie wy łą cza jąc np. urzą dzeń nie wy pro du ko wa nych
przez wy ko naw cę, któ ry je dy nie je in sta lu je w re ali zo wa nym
obiek cie. Urzą dze nia ta kie są za zwy czaj ob ję te zde cy do wa -
nie krót szą gwa ran cją pro du cen ta. Wy ko naw ca po no sić bę -
dzie peł ne ry zy ko po no sze nia cię ża ru rosz czeń
gwa ran cyj nych w okre sie po wy ga śnię ciu gwa ran cji pro du -
cen ta. Nie wda jąc się tu taj w roz wa ża nia ró żnych mo żli wych
środ ków ła go dze nia przez wy ko naw ców skut ków udzie la nia
tak dłu gich okre su gwa ran cji war to po wie dzieć, że two rzy to
miej sce do przy go to wa nia sto sow nych pro duk tów przez fir -
my ubez pie cze nio we. Sto sow ne roz wią za nia są obec ne w in -
nych kra jach i na pew no war to roz wa żyć ich ada pta cję
do Pol skich wa run ków. Jed nym z pro duk tów ubez pie cze nio -
wych już sto so wa nym w Pol sce jest ubez pie cze nie wad ukry -
tych (ang. In he rent De fects), któ re ofe ru je mo żli wość
ubez pie cze nia czę ści struk tu ral nych (oraz da chów) po szcze -
gól nych obiek tów w przy pad ku za wa le nia lub groź by za wa -
le nia. Jest to znacz nie szer sze po kry cie w sto sun ku
do lo kal nych stan dar dów ryn ko wych, któ re prze wi du ją mo -
żli wość wy pła ty od szko do wa nia je dy nie w przy pad ku, gdy
jest to skut kiem przy czy ny ubez pie czo nej w ra mach da nej
po li sy (naj czę ściej ubez pie cze nia mie nia). Głów nym wy łą -
cze niem stan dar do wych pro duk tów ubez pie cze nio wych są
na to miast wa dy kon struk cyj ne, cze go nie ma w pro duk cie
opi sy wa nym. Ubez pie cze nie wad ukry tych na zy wa ne rów -
nież gwa ran cją dzie się cio let nią jest zna ne za gra nicz nym in -
we sto rom pry wat nym, po nie waż w nie któ rych kra jach jest
ubez pie cze niem obo wiąz ko wym (np. Fran cja).

Pod su mo wa nie

Re asu mu jąc war to pod kre ślić, że spe cy fi ka i skom pli ko -
wa nie umów w in we sty cjach in fra struk tu ral nych w tym
w szcze gól no ści re ali zo wa nych w mo de lu PPP wy ma ga na -
le ży te go prze my śle nia ry zyk przed się wzię cia i sko re lo wa -
nych z ni mi ubez pie czeń. Za gad nie nia te mu szą zo stać
od po wied nio uję te w za wie ra nych umo wach. Ty po we po sta -
no wie nia kon trak tów bu dow la nych w za kre sie ry zyk i ubez -
pie czeń nie bę dą tu nie wy star cza ją ce a na wet mo gą być
błęd ne. Ak tu al nie w prak ty ce są two rzo ne pew ne wzor ce po -
sta no wień umow nych, któ re mo gą być po wie la ne przy te go
ty pu przed się wzię ciach. Część z nich jest opar ta na wzo rach
funk cjo nu ją cych w in nych kra jach. War to jest pa trzeć
na prak ty kę i do świad cze nie w in nych kra jach, ale na le ży też
pa mię tać o spe cy fi ce na sze go ryn ku oraz re ali zo wa nych
przed się wzięć.

konferencja „ubezpieczenia i gwarancje”
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Wpro wa dze nie
Wzrost go spo dar czy jest ści śle zwią za ny z kon ku ren cyj -

no ścią go spo dar ki da ne go kra ju na tle świa to wym. Jed nym
z ele men tów wpły wa ją cych na kon ku ren cyj ność go spo dar -
ki jest jej in fra struk tu ra. Sta no wi ona uży wa jąc me dycz ne go
po rów na nia układ ner wo wy i krwio no śny or ga ni zmu któ rym
jest go spo dar ka. W za le żno ści od spraw no ści in fra struk tu ry
go spo dar ka mo że roz wi jać się dy na micz nie ze wzglę du
na du żą wy dol ność tych sys te mów, bądź pod le gać re gu lar -
nym za wa łom.

Fun du sze Unij ne w ra mach no we go okre su pro gra mo wa -
nia 2007-2015 są szan są na wzmoc nie nie Pol skiej in fra struk -
tu ry. Zgod nie z in for ma cja mi pu bli ko wa ny mi przez MRR1

łącz na wiel kość środ ków fi nan so wych za an ga żo wa nych
w re ali za cję Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do -
wi sko (PO IiŚ) na la ta 2007-2013 wy nie sie 37,6 mld eu ro,
z cze go wkład unij ny wy no sić bę dzie 27,9 mld eu ro, zaś
wkład kra jo wy – 9,7 mld eu ro. W tym wy dat ki naj więk szy
udział w środ kach unij nych przy pa da na: 
 śro do wi sko – 4,8 mld eu ro
 trans port – 19,4 mld eu ro
 ener ge ty ka – 1,7 mld eu ro

Wy ko rzy sta nie tych środ ków klu czo we jest nie tyl ko
z punk tu wi dze nia roz wo ju i mo der ni za cji pol skiej in fra struk -
tu ry, ale rów nież sty mu lo wa nia, w do bie ogól no świa to we go
kry zy su eko no micz ne go, wzro stu go spo dar cze go przez fi -
nan so wa ne z ich udzia łem in we sty cje.

Wy ko rzy sta nie tych fun du szy jest już i bę dzie w przy szło -
ści re ali zo wa ne w głów nej mie rze po przez do fi nan so wa nie
pro jek tów in we sty cyj nych zwią za nych z bu do wą in fra struk -
tu ry. Do głów nych in we sto rów w tym pro ce sie bę dą na le ża -
ły przede wszyst kim jed nost ki sek to ra fi nan sów pu blicz nych
tj. jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go (JST) oraz ad mi ni stra -
cji pań stwo wej. Jed no cze śnie li czyć na le ży że w świe tle przy -
ję cia no wych ustaw po now nie re gu lu ją cych kwe stie
Part ner stwa Pu blicz no -Pry wat ne go oraz Kon ce sji na ro bo ty
bu dow la ne i usłu gi do gru py in we sto rów ak tyw nie do łą czą
pod mio ty pry wat ne. Za an ga żo wa nie tych pod mio tów bę dzie
tym istot niej szej i mniej sza bę dzie płyn ność pol skie go sek -
to ra ban ko we go oraz zdol ność JST i ad mi ni struj pań stwo wej
do po zy ska nia środ ków na współ fi nan so wa nie.

Ce lem ni niej szej ar ty ku łu w związ ku z pre zen ta cją na se -
mi na rium jest wska za nie pod sta wo wych ry zyk zwią za nych
z re ali za cją pro jek tów bu dow la nych z szcze gól nym uwzględ -
nie niem spe cy fi ki ich fi nan so wa nia z fun du szy po mo co wych
w ra mach PO IiŚ oraz omó wie nie pod sta wo wych in stru men -
tów w ce lu ich uni ka nia (w tym ubez pie czeń). 

W ce lu dal szej dys ku sji na le ży zde fi nio wać po ję cie ry zy -
ka. Ry zy ko – w ję zy ku na tu ral nym ozna cza ja kąś mia rę/oce -
nę za gro że nia czy nie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce go al bo
z praw do po dob nych zda rzeń od nas nie za le żnych, al bo
z mo żli wych kon se kwen cji pod ję cia de cy zji. Naj ogól niej, ry -
zy ko jest wskaź ni kiem sta nu lub zda rze nia, któ re mo że pro -
wa dzić do stra t2.

Przy re ali za cji wszyst kich pro jek tów in we sty cyj nych wy -
stę pu je ry zy ka dla ich pro mo to ra. W szcze gól no ści wy stę pu -
je ono w pro jek tach fi nan so wa nych z PO IiŚ gdzie ma my
do czy nie nia z spe cy ficz nym ukła dem in sty tu cjo nal nym.
W ukła dzie tym klu czo wa ro lę od gry wa in we stor.

Co do za sa dy in we stor jest be ne fi cjen tem środ ków do ta -
cyj nych. Z punk tu wi dze nia je go ro li w pro ce sie re ali za cyj -
nym/kon trak to wym jest rów nież za ma wia ją cym tak
w ro zu mie niu PZP3 jak i FI DI C4

Po ni żej po da je się pod sta wo we źró dła pra wa, de fi niu ją -
ce obo wiąz ki za ma wia ją ce go, be ne fi cjen ta i in we sto ra.

In we stor:
Usta wa Pra wo Bu dow la ne nie de fi niu je po ję cia in we sto -

ra, acz kol wiek w Art. 18 zde fi nio wa ne je go obo wiąz ki 
Art. 18.
1. Do obo wiąz ków in we sto ra na le ży zor ga ni zo wa nie pro ce -

su bu do wy, z uwzględ nie niem za war tych w prze pi sach
za sad bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia, a w szcze gól -
no ści za pew nie nie:
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Marcin
ZEMBRZUSKI
SOCOTEC Polska Sp. z o.o.

Ryzyka związane z realizacją
kontraktów i ich obniżanie 
poprzez zabezpieczenie wykonania

Mgr inż. Mar cin Zem brzu ski – eks pert
w dzie dzi nie fi nan so wa nia i za rzą dza nia in -
we sty cja mi in fra struk tu ral ny mi. Zwią za ny
za wo do wo z eko lo gią, za rzą dza niem pro -
jek ta mi i środ ka mi po mo co wy mi UE od 13
lat. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu In ży nie rii
Śro do wi ska Po li tech ni ki War szaw skiej oraz
Wy dzia łu Fi nan sów i Ban ko wo ści w Szko le
Głów nej Han dlo wej w War sza wie.

1 MRR – Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go; http://www.mrr.gov.pl/Pro gra my Ope ra cyj ne%202007-2013/In fra struk tu ra%20i%20Sro do wi sko/Stro ny/po iis.aspx
2 Źró dło – WI KI PE DIA
3 Usta wa Pra wo Za mó wień Pu blicz nych, 
4 Fe de ra tion In ter na tio na le des In ge niurs -Con se ils; http://www.fi dic.org
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1) opra co wa nia pro jek tu bu dow la ne go i, sto sow nie do po -
trzeb, in nych pro jek tów,

2) ob ję cia kie row nic twa bu do wy przez kie row ni ka bu do -
wy,

3) opra co wa nia pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia,
4) wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych,
5) w przy pad kach uza sad nio nych wy so kim stop niem

skom pli ko wa nia ro bót bu dow la nych lub wa run ka mi
grun to wy mi, nad zo ru nad wy ko ny wa niem ro bót bu -
dow la nych 
– przez oso by o od po wied nich kwa li fi ka cjach za wo do -
wych.

2) In we stor mo że usta no wić in spek to ra nad zo ru in we stor -
skie go na bu do wie.

3) In we stor mo że zo bo wią zać pro jek tan ta do spra wo wa nia
nad zo ru au tor skie go.
Na to miast Ko deks Cy wil ny w Art. 647 do pre cy zo wu je za -

kres od po wie dzial no ści in we sto ra:
Art. 647. Przez umo wę o ro bo ty bu dow la ne wy ko naw ca

zo bo wią zu je się do od da nia prze wi dzia ne go w umo wie
obiek tu, wy ko na ne go zgod nie z pro jek tem i z za sa da mi wie -
dzy tech nicz nej, a in we stor zo bo wią zu je się do do ko na nia
wy ma ga nych przez wła ści we prze pi sy czyn no ści zwią za -
nych z przy go to wa niem ro bót, w szcze gól no ści do prze ka -
za nia te re nu bu do wy i do star cze nia pro jek tu, oraz
do ode bra nia obiek tu i za pła ty umó wio ne go wy na gro dze nia.

Be ne fi cjent:
Zgod nie z Art. 5. ust. 1 Usta wy z dnia 6 grud nia 2006 r.

o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki roz wo ju:
1) be ne fi cjent – oso ba fi zycz na, oso ba praw na lub jed nost -

ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw nej,
któ rej usta wa przy zna je zdol ność praw ną, re ali zu ją ca pro -
jek ty fi nan so wa ne z bu dże tu pań stwa lub ze źró deł za gra -
nicz nych na pod sta wie umo wy o do fi nan so wa nie
pro jek tu;

Za ma wia ją cy:
KC Art. 627. Przez umo wę o dzie ło przyj mu ją cy za mó -

wie nie zo bo wią zu je się do wy ko na nia ozna czo ne go
dzie ła, a za ma wia ją cy do za pła ty wy na gro dze nia
Art. 605. Przez umo wę do sta wy do staw ca zo bo wią -
zu je się do wy two rze nia rze czy ozna czo nych tyl ko co
do ga tun ku oraz do ich do star cze nia czę ścia mi al bo
pe rio dycz nie, a od bior ca zo bo wią zu je się do ode bra -
nia tych rze czy i do za pła ce nia ce ny
Art. 647. Przez umo wę o ro bo ty bu dow la ne wy ko -
naw ca zo bo wią zu je się do od da nia prze wi dzia ne go
w umo wie obiek tu, wy ko na ne go zgod nie z pro jek -
tem i z za sa da mi wie dzy tech nicz nej, a in we stor zo -
bo wią zu je się do do ko na nia wy ma ga nych przez
wła ści we prze pi sy czyn no ści zwią za nych z przy go -
to wa niem ro bót, w szcze gól no ści do prze ka za nia te -
re nu bu do wy i do star cze nia pro jek tu, oraz
do ode bra nia obiek tu i za pła ty umó wio ne go wy na -
gro dze nia.
Art. 734. § 1. Przez umo wę zle ce nia przyj mu ją cy zle -
ce nie zo bo wią zu je się do do ko na nia okre ślo nej
czyn no ści praw nej dla da ją ce go zle ce nie.
Art. 735. § 1. Je że li ani z umo wy, ani z oko licz no ści

nie wy ni ka, że przyj mu ją cy zle ce nie zo bo wią zał się
wy ko nać je bez wy na gro dze nia, za wy ko na nie zle ce -
nia na le ży się wy na gro dze nie.

PZP – za ma wia ją cym – na le ży przez to ro zu mieć oso bę
fi zycz ną, oso bę praw ną al bo jed nost kę or ga ni za cyj -
ną nie po sia da ją cą oso bo wo ści praw nej obo wią za ną
do sto so wa nia usta wy (PZP).

FI DIC –ozna cza oso bę, wy mie nio ną ja ko za ma wia ją cy
w Za łącz ni ku do Ofer ty, oraz praw nych na stęp ców
tej oso by 

Re asu mu jąc be ne fi cjent, in we stor i za ma wia ją cy to z re -
gu ły ten sa ma oso ba praw na lub fi zycz na. Dla se man tycz nej
iden ty fi ka cji te go pod mio tu w dal szej czę ści bę dzie na zy wa -
ny be ne fi cjen tem za ma wia ją cym.

W przy pad ku re ali za cji pro jek tów współ fi nan so wa nych
w ra mach PO IiŚ oso ba ta na wią zu je dwa pod sta wo we sto -
sun ki praw ne:
 Umo wa do ta cji – na pod sta wie któ rej be ne fi cjent uzy sku -

je ty tuł praw ny do do ta cji pod szcze gól ny mi wa run ka mi.
 Umo wa z wy ko naw cą – gdzie be ne fi cjent (w ro li za ma -

wia ją ce go) za wie ra umo wę o ro bo ty bu dow la ne, dzie ło,
do sta wy, zle ce nie lub in ną prze wi dzia ną pra wem np.
na kon ce sje na ro bo ty bu dow la ne lub usłu gi.
Pierw sza z umów wska zu je na sze reg zo bo wią zań wa run -

ku ją cych roz li cze nie do ta cji, któ rych nie speł nie nie (tzw. nie -
pra wi dło wo ści) mo gą pro wa dzić do re duk cji do ta cji,
a w skraj nych przy pad kach do jej utra ty i obo wiąz ku zwro tu
środ ków wy dat ko wa nych. Zgod nie z art. 1a Roz po rzą dze nia
Ko mi sji (WE) nr 1831/94 za nie pra wi dło wość na le ży uwa żać:

Ja kie kol wiek na ru sze nie prze pi sów pra wa wspól no to we -
go lub pra wa kra jo we go wy ni ka ją ce z dzia ła nia lub za nie -
dba nia ze stro ny pod mio tu go spo dar cze go (czy taj
be ne fi cjen ta5), któ re spo wo do wa ło lub mo gło spo wo do wać
szko dę w ogól nym bu dże cie Wspól not Eu ro pej skich
w związ ku z fi nan so wa niem nie uza sad nio ne go wy dat ku
z bu dże tu Wspól no ty.

Do pod sta wo wych nie pra wi dło wo ści na le żą:
 wy ko rzy sta nie z na ru sze niem pro ce dur
 wy ko rzy sta nie nie zgod nie z prze zna cze niem
 po bra nie nie na le żnie lub w nad mier nej wy so ko ści

Uwa run ko wa nia te, a w szcze gól no ści nie pew ność co
do ich wy peł nie nia, ge ne ru ją dla be ne fi cjen ta istot ne ry zy ko.

Dru ga umo wa jest dla be ne fi cjan ta o ty le klu czo wa, że je -
dy nie jej peł na re ali za cja zgod nie z ory gi nal nym za mó wie -
niem jest wa run kiem unik nię cia czę ści ry zy ka zwią za ne go
z umo wą pierw szą. Jest to za ło że nie o ty le praw dzi we, o ile
sa mo zle ce nie jest zgod ne z Umo wą do ta cji. Za zna czyć tu
na le ży, że ry zy ko dla za ma wia ją ce go be ne fi cjen ta wy ni ka ją -
ce z umo wy z wy ko naw cą jest pro por cjo nal ne do ry zyk,
na ja kie jest na ra żo ny sam wy ko naw ca.

Re fe rat ten po świe co ny bę dzie dal szej czę ści ana li zie ry -
zy ka dla be ne fi cjen ta środ ków Ko mi cje Eu ro pej skiej, pły ną -
ce go z ry zy ka re ali za cji umo wy z wy ko naw cą kon trak tu
na ro bo ty bu dow la ne i mo żli wo ści je go eli mi na cji przez mię -
dzy in ny mi in stru men ty ubez pie cze nio we. W ni niej szym re -
fe ra cie nie ana li zo wa no wszyst kich ele men tów ry zy ka
wy stę pu ją cych u be ne fi cjen ta. Jed no cze śnie wie le de ter mi -
nant ry zy ka wy stę pu ją cych u wy ko naw cy po kry wa się z ty mi
wy stę pu ją cy mi u be ne fi cjen ta.

konferencja „ubezpieczenia i gwarancje”
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1. Iden ty fi ka cja Ry zy ka Be ne fi cjen ta
W ce lu ogra ni cze nia wła sne go ry zy ka za ma wia ją cy be ne -

fi cjent mu si szcze gó ło wo zro zu mieć swo je ry zy ko pły ną ce
z umo wy do ta cji oraz ry zy ko wy ko naw cy wy stę pu ją ce
w kontr ak cie na ro bo ty bu dow la ne, aby w jed no znacz ny spo -
sób zde fi nio wać wa run ki re ali za cji za mó wie nia w spo sób
part ner ski i uza sad nio ny ryn ko wo. 

W ra mach re ali za cji umo wy do ta cji głów nym ry zy kiem dla
za ma wia ją ce go be ne fi cjen ta jest ry zy ko zwro tu środ ków
z do ta cji wraz z na le żny mi od set ka mi.

Pod sta wo we źró dła ww. ry zy ka przed sta wio no po ni żej:
1) Nie osią gnię ty cel pro jek tu

a) Efekt rze czo wy
b) Efekt eko lo gicz ny/tech no lo gicz ne go
c) Nie do trzy ma ne ter mi ny

2) Nie pra wi dło wo ści pro ce du ral ne (wy ko rzy sta nie z na ru -
sze niem pro ce dur)
a) Nie zgod ność z Pra wem Za mó wień Pu blicz nych oraz

Dyr. 2004/18/WE i Dyr. 2004/17/WE
b) Nie zgod ność w za kre sie Dyr. 85/337 „w spra wie oce -

ny wpły wu wy wie ra ne go przez nie któ re przed się -
wzię cia pu blicz ne i pry wat ne na śro do wi sko”

3) Wy ko rzy sta nie nie zgod nie z prze zna cze niem (tj. fi nan so -
wa nie wy dat ków nie kwa li fi ko wa nych, za dań nie ob ję tych
de cy zją).

4) po bra nie nie na le żnie lub w nad mier nej wy so ko ści (np.
nie uza sad nio ny po ziom do fi nan so wa nia)
Z tej gru py źró deł ry zy ka z umo wy z wy ko naw cą pły ną trzy

pod sta wo we:
a) Efek tu rze czo wy
b) Efek tu eko lo gicz ny/tech no lo gicz ne go
c) Nie do trzy ma nia ter mi nów
Ry zy ko zwią za ne z efek tem rze czo wym wy ni ka z bra ku re -

ali za cji przez wy ko naw cę za kre su rze czo we go prze wi dzia -
ne go umo wą do ta cji.

Ry zy ko zwią za ne z efek tem eko lo gicz nym/tech no lo gicz -
nym wy ni ka ją ce nie do trzy ma nia obie ca nych w ofer cie pa ra -
me trów (w tym pro duk tów) dzia ła nia da nej in sta la cji.

Ry zy ko zwią za ne z nie do trzy ma niem ter mi nów przez wy -
ko naw cę umo wy wy ni ka z bra ku do trzy ma nia ter mi nów de -
kla ro wa nych w ra mach ofer ty.

Wy stą pie nie któ re go kol wiek z ry zyk mo że skut ko wać nie
osią gnię ciem ce lów umo wy do ta cji i ko niecz no ścią jej ca łe -
go lub czę ścio we go zwro tu.

Aby do brać sto sow ne in stru men ty ogra ni cza nia ww. ry zy -
ka dla za ma wia ją ce go be ne fi cjen ta wy ni ka ją ce z umo wy
na ro bo ty bu dow la ne, np. po przez sto sow ne wy ma ga nia co
do wy ko naw cy na eta pie je go wy bo ru, jak i za pi sy umow ne,
na le ży prze ana li zo wać ry zy ko wy ko naw cy w re ali za cji pro -
jek tu ro bót bu dow la nych.

2. Iden ty fi ka cja Ry zy ka Wy ko naw cy umo wy na ro bo ty bu -
dow la ne
W schemacie opisano i scha rak te ry zo wa no naj wa żniej sze

czyn ni ki ry zy ka dla Wy ko naw cy, któ re są iden ty fi ko wa ne
w kontr ak cie na ro bo ty. 

I. Ry zy ko śro do wi sko we i przy rod ni cze
Ry zy ko to wy ni ka z nie prze wi dy wal no ści pro ce sów śro do -

wi sko wych ta kich jak po go da, któ re w okre ślo nych uwa run -
ko wa niach mo gą unie mo żli wić ter mi no wą re ali za cję umo wy.
Jed no cze śnie zmien ne wa run ki po go do we mo gą w pły nąć
na nie mo żli wość do trzy ma nia pa ra me trów tech nicz nych pro -
duk tu przed sta wio ne go w ofer cie. In nym źró dłem ry zy ka są
nie zna ne (nie roz po zna ne) lub zmien ne wa run ki geo lo gicz -
ne i hy dro -geo lo gicz ne. W gru pie tej ma my do czy nie nia
z dwo ma ty pa mi źró deł ry zy ka nie prze wi dy wal ne i prze wi -
dy wal ne.
Ry zy ko śro do wi sko we nie prze wi dy wal ne:

Ry zy ko to zwią za ne jest z nie prze wi dy wal no ści wa run ków
at mos fe rycz nych. Jest ono tym więk sze i dłu ższy kon trakt. 
Ry zy ko śro do wi sko we prze wi dy wal ne:

Ry zy ko to zwią za ne jest z bra kiem peł nej wie dzy na te mat
bez po śred nie go oto cze nia śro do wi sko we go np. wa run ków
geo lo gicz nych i hy dro lo gicz nych. Czę sto wy ni ka ono z bra -
ku prze pro wa dze nia stu diów i ba dań po moc ni czych (od -
wier ty geo lo gicz ne itp.). 

W przy pad ku Pol ski wią że się też ono z po zo sta ło ścia mi
po II woj nie świa to wej (ty pu za ko pa na broń, za ła ma ne piw -
ni ce, nie wy bu chy i nie wy pa ły), cze go nie mo żna roz po znać
uprzed nio, ale zna jąc z SIWZ opis hi sto rii mia sta, mo żna
ogra ni czyć od dzia ły wa nie p [rzez sto sow ny har mo no gram
ro bót.

Po dob nie od dzia łu je ry zy ko zwią za ne z nad zo rem kon ser -
wa to ra za byt ków – ge ne ral nie są re jo ny kra ju i osad ludz -
kich, gdzie jest ono pod wy ższo ne, a więc mo żli we
do prze wi dze nie co do wy stą pie nia, bez mo żli wo ści okre śle -
nia ska li te go wy stą pie nia.

II. Ry zy ko po li tycz ne i spo łecz ne
Ry zy ko to wy stę pu je w głów nej mie rze w kra jach nie sta -

bil nej go spo dar ki tak eko no micz nie jak i spo łecz nie. Je dy -
nie ry zy ko wan da li zmu i kra dzież wy ni ka ze zja wisk
pa to lo gicz nych wy stę pu ją cych po wszech nie rów nież w wy -
so ko roz wi nię tych spo łe czeń stwach.

III. Ry zy ko eko no micz ne
Isto tą ry zy ka eko no micz ne go jest przede wszyst kim mo -

żli wość utra ty zdol no ści do fi nan so we go wy ko na nia da nej
umo wy. Na le ży przez to ro zu mieć utra tę zdol ność fi nan so -
wej wy ko naw cy do po kry cia co naj mniej wszyst kich kosz tów
i zo bo wią zań zwią za nych z re ali za cją umo wy. W okre ślo nych
sy tu acjach mo że pro wa dzić do za nie cha nia re ali za cji tej
umo wy w świe tle ban kruc twa wy ko naw cy, a co za tym idzie
rów nież do bra ku mo żli wo ści zre ali zo wa nia rosz czeń przez
za ma wia ją ce go, któ re umo żli wi ły by mu osią gnię cie ce lów
pro jek tu.
Ry zy ko in fla cji, wzro stu kosz tów 

Wzrost kosz tów bę dą cy wy ni kiem pre sji in fla cyj nej oraz
zmian struk tu ral nych w go spo dar ce np. li be ra li za cja ryn ku
ener gii, mo że pro wa dzić do bra ku wy ko nal no ści fi nan so wej
da ne go pro jek tu przez wy ko naw cę.
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Ry zy ko kur so we/ wa lu to we
Ry zy ko to po ja wia się u wy ko naw cy umo wy za war tej

w okre ślo nej wa lu cie w sy tu acji, gdy w ce lu re ali za cji tej
umo wy wy ko naw ca zmu szo ny jest do ko ny wać płat no ści
za do bra lub usłu gi w in nej wa lu cie.

IV. Ry zy ko za cho wa nia stron
Umo wa na ro bo ty bu dow la ne re ali zo wa na jest w okre ślo -

nym ukła dzie skom pli ko wa nych re la cji umow nych po mię dzy:
 za ma wia ją cym be ne fi cjen tem a wy ko naw cą (fir mą tech -

no lo gicz ną lub/i ogól no bu dow la ną),
 wy ko naw cą i je go pod wy ko naw ca mi (w tym pro jek tan tem

w przy pad ku umów „pro jek tuj i bu duj”) oraz do staw ca mi,
pod wy ko naw ca mi i ich do staw ca mi,

 wy ko naw cą a In ży nie rem Kon trak tu,
 za ma wia ją cym be ne fi cjen tem a In ży nie rem Kon trak tu,

Nie pro fe sjo nal ne i nie rze tel na re ali za cja zo bo wią zań
umow nych przez ka żdą ze stron mo że wy wo ły wać ry zy ko,
któ re wy wo ła skut ki eko no micz ne. 

Do dat ko wą stro ną, ale już na le żą cą do oto cze nia pro jek -
tu, a nie bę dą cą je go bez po śred nią skła do wą w ro zu mie niu
zo bo wią zań umow nych, są or ga ny ad mi ni stra cji pań stwo -
wej. Spo sób za ła twia nia spraw przez te or ga ny mo że w istot -
ny spo sób wpły wać na wzrost ry zy ka dla re ali za cji pro jek tu
zgod nie ze zło żo ną ofer tą (np. przed łu ża ją cy się pro ces wy -
da wa nia po zwo le nia na bu do wę).

V. Ry zy ko praw ne
Źró dła te go ry zy ka ma ją cha rak ter we wnętrz ny i ze wnętrz ny.

Ry zy ko praw ne we wnętrz ne
Źró dłem te go ry zy ka są przede wszyst kim wa dy praw ne

sa mych umów oraz nie pre cy zyj ne za pi sy co do przed mio tu
umo wy
Ry zy ko praw ne ze wnętrz ne

Źró dłem te go ry zy ka są przede wszyst kim błę dy praw ne,
któ re mo gą być spo wo do wa ne np. przez nie kom pe tent ne or -
ga ny ad mi ni stra cji pań stwo wej. Przy kła dem ta kim mo że być
wa dli we z punk tu Dyr. 87/335 prze pro wa dze nie po stę po wa -
nia w spra wie oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko, choć
zgod nej z pol skim pra wem.

VI. Ry zy ko tech nicz ne
Rów nież źró dła te go ry zy ka ma ją cha rak ter we wnętrz ny

i ze wnętrz ny.
Ry zy ko tech nicz ne we wnętrz ne

Źró dłem te go ry zy ka są głów nie błę dy wy ko naw cy po le -
ga ją ce na nie wła ści wym:
 do bo rze tech no lo gii (eks pe ry men tal na, nie spraw dzo na,

nie spraw dzo na w tych wa run kach),
 do bo rze urzą dzeń i ma te ria łów, 
 wy ko na niu pro jek tów (za rów no bu dow la nych, jak i wy ko -

naw czych, czy tzw. „do ku men tów wy ko naw cy”),
 wy ko na niu ro bót bu dow la no -mon ta żo wych. 
Ry zy ko tech nicz ne ze wnętrz ne

Źró dłem te go ry zy ka są głów nie błę dy za ma wia ją ce go po -
le ga ją ce na nie wła ści wym:
 do bo rze tech no lo gii (eks pe ry men tal na, nie spraw dzo na,

nie spraw dzo na w tych wa run kach),
 do bo rze urzą dzeń i ma te ria łów, 
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 wy ko na niu pro jek tów bu dow la nych,
 do bo rze za ło żeń tech nicz nych (pa ra me try su row ca)

3. Re du ko wa nie ry zy ka wy ko naw cy umo wy na ro bo ty bu -
dow la ne
Za rzą dza nie ry zy kiem opie ra się na czte rech fun da men -

tal nych za sa dach:

Czte ry zło te za sa dy za rzą dza nia ry zy kiem
1. Na le ży eli mi no wać i mi ni ma li zo wać ry zy ko (nie pew ność

– pew ność)
2. Stro na, któ ra jest w sta nie naj le piej kon tro lo wać ry zy ko,

po win na wziąć je na sie bie.
3. Je śli to mo żli we ry zy ka, któ rych nie mo żna kon tro lo wać,

na le ży prze nieść na ko goś in ne go.
4. Ry zy ka, któ re nie mo gą być ani kon tro lo wa ne ani prze nie -

sio ne na ko goś in ne go, po win ny być ubez pie czo ne.
O ile pierw sza i dru ga za sad są in tu icyj nie w peł ni zro zu -

mia ła, to w przy pad ku trze ciej za sa dy na le ży się chwi le za -
sta no wić nad jej po dwój nym dnem. Ko rzy sta jąc z tej za sa dy
na le ży za ło żyć, że prze rzu ce nie ry zy ka wią że się z stwo rze -
niem do dat ko wych re zerw lub po nie sie niem do dat ko wych
kosz tów kom pen su ją cych to ry zy ko. Kosz ty te mu szą być
prze rzu co ne przez po no szą ce go (wy ko naw cę) w ce nę pro -
duk tu ofe ro wa ne go za ma wia ją ce mu be ne fi cjen to wi. W tym
miej scu na le ży za uwa żyć, że czę sto za ma wia ją cy be ne fi cjent
ma więk szą wie dzę na te mat swo ich ocze ki wań niż wy ko -
naw ca, stąd przy ję cie nie któ rych ry zyk na sie bie bę dzie tań -
sze niż ich prze rzu ca nia na wy ko naw cę.

Re asu mu jąc ma my trzy spo so by za rzą dza nia ry zy kiem tj. 
 Eli mi na cja przez od po wied nie przy go to wa nie pro ce su in -

we sty cyj ne go,
 Umow ne prze no sze nie po przez od po wied nie za pi sy

umów,
 Ubez pie cza nie po przez żą da nia sto sow nych za bez pie -

czeń/gwa ran cji/ubez pie czeń.
Po ni żej skró to wo przed sta wio no wcze śniej zi den ty fi ko wa -

ne ry zy ka oraz spo so by ich re du ko wa nia.

Ad. I Ry zy ko śro do wi sko we:
Ry zy ko śro do wi sko we nie prze wi dy wal ne:

Umow ne spo so by re du ko wa nia te go ry zy ka za pro po no -
wa no w FI DIC od po wied nio:

Sub klau zu la 8.4 po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń cze -
nia w przy pad ku:
c) wy jąt ko wo nie przy ja zne wa run ki kli ma tycz ne, (ry zy ko

przej mu je za ma wia ją cy)
Sub klau zu la 17.4 po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -

cze nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd ne go zy sku z ty tu łu
zda rzeń zde fi nio wa nych w Sub klau zu li 17.3

Sub klau zu la 19.4 po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -
cze nia i na po kry cie kosz tów z ty tu łu zda rzeń zde fi nio wa nych
w Sub klau zu li 19.1 (Si ła Wy ższa)
Ry zy ko śro do wi sko we prze wi dy wal ne:

Umow ne spo so by re du ko wa nia te go ry zy ka za pro po no -
wa no w FI DIC od po wied nio:

Sub klau zu la 4.12 po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -

cze nia i na po kry cie kosz tów z ty tu łu Nie prze wi dzia nych wa -
run ków fi zycz nych

Sub klau zu la 4.24 po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -
cze nia i na po kry cie kosz tów z ty tu łu Nie prze wi dzia nych wa -
run ków fi zycz nych

Ad. II Ry zy ko po li tycz ne i spo łecz ne:
Zgod nie z I za sa dą za rzą dza nia ry zy kiem, to za ma wia ją cy

be ne fi cjent jest w sta nie le piej kon tro lo wać to ry zy ko.
W związ ku z tym umow na for ma re du ko wa nia ry zy ka wy ko -
naw cy przy ję ta w Sub klau zu lach 17.4 i 19.4 wy da je się być
naj słusz niej szą w sy tu acji ta kie go kra ju jak Pol ska.

In nym źró dłem ry zy ka jest wan da li zmu i kra dzież. Umow -
nie to ry zy ko prze rzu co ne jest wg FI DIC Sub klau zu la 17.2
na wy ko naw cę.

Jed no cze śnie w ce lu dal szej re duk cji te go ry zy ka na le ża -
ło by zo bo wią zać wy ko naw cę do ubez pie cze nia pla cu bu do -
wy od strat spo wo do wa nych kra dzie żą i wan da li zmem.
Ad. III Ry zy ko eko no micz ne
Re du ko wa nie ry zy ka in fla cji, wzro stu kosz tów

Zgod nie ze zło ty mi re gu ła mi za rzą dza nia ry zy kiem na le -
ża ło by po dzie lić te ry zy ko mię dzy za ma wia ją cym a wy ko -
naw cą ja ko że ża den z nich go nie kon tro lu je. W ra mach
FI DIC ry zy ko ta kie mo że być mi ni ma li zo wa ne w ra mach
Sub klau zu li 13.8. Wzo rzec z FI DIC mo żna za sto so wać w in -
nych sys te mach umow nych (efek tyw nie ma my tu do czy nie -
nia z prze ję ciem ry zy ka przez za ma wia ją ce go). Zmu sze nie
do prze ję cia te go ry zy ka przez wy ko naw cę spo wo du je za -
wy że nie w ofer cie rze czy wi ste go kosz tu wy ko na nia umo wy.
Re du ko wa nie ry zy ka kur so we/ wa lu to we

Re du ko wa nie te go ry zy ka mo że od by wać się po przez:
1. Za sto so wa nie umo wy dwu wa lu to wej (prze ję cie ry zy ka

przez za ma wia ją ce go)
2. Ubez pie cze nie się od zmian kur so wych 
3. Za kup opcji wa lu to wych

Za pro po no wa nie umo wy dwu wa lu to wej wy ma ga do brej
zna jo mo ści przed mio tu umo wy z punk tu wi dze nia źró deł po -
cho dze nia sto sow nych ma te ria łów i urzą dzeń.
Ad. IV Ry zy ko za cho wa nia stron

Spo sób umow nej re duk cji ry zyk ze stro ny za ma wia ją ce -
go be ne fi cjen ta mo żna do ko nać po przez sto sow ną za pi sy
umow ne. W tym ce lu mo żna wy ko rzy stać po ni ższe klau zu le
FI DIC 

Sub klau zu la 2.1 po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń cze -
nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd ne go zy sku z ty tu łu bra -
ku Pra wa do stę pu do Pla cu Bu do wy

Sub klau zu la 2.4 po zwa la na po wzię cie in for ma cji na te -
mat Or ga ni za cji fi nan so wa nie przez Za ma wia ją ce go

Sub klau zu la 14.8 (Opóź nio na Płat ność) po zwa la na sfi -
nan so wa nie przez Za ma wia ją ce go kosz tów Kre dy to wa nia
zwią za nych z opóź nie niem płat no ści.

Sub klau zu la 16.2 – po zwa la Wy ko naw cy na od stą pie nie
od re ali za cji umo wy w sy tu acjach prze wi dzia nych klau zu lą
(Klau zu la ta ma cha rak ter mo bi li zu ją cy dla zle ca ją ce go be -
ne fi cjen ta pod okre ślo nym nią ry go rem)

Sub klau zu la 17.4 – po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -
cze nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd ne go zy sku w sy tu -
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acji wy stą pie nia Za gro żeń sta no wią cych ry zy ko Za ma wia ją -
ce go zde fi nio wa nych w Sub klau zu li 17.3 w tym:
g) pro jek to wa nie ja kiej kol wiek czę ści Ro bót przez per so nel

Za ma wia ją ce go lub in ne oso by (je śli są), za któ re za ma -
wia ją cy po no si od po wie dzial ność
Sub klau zu la 4.7 – po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -

cze nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd ne go zy sku zwią za -
nych z błęd nym Wy ty cze niem przez Za ma wia ją ce go.

Sub klau zu la 1.9 – po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -
cze nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd ne go zy sku zwią za -
nych z błę da mi w Wy ma ga niach Za ma wia ją ce go

Sub klau zu la 7.4 (i 9.2 – Opóź nio ne pró by koń co we i 10.3
– Prze szko dy w Pró bach Koń co wych) – po zwa la na przed -
łu że nie cza su ukoń cze nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd -
ne go zy sku zwią za nych w związ ku z opóź nie nia mi
w Do ko ny wa niu prób z wi ny Za ma wia ją ce go 

Dru gą gru pą klau zul są klau zu le zwią za ne z od po wie -
dzial no ścią za swo je dzia ła nia Wy ko naw cy. Są to:

Sub klau zu la 4.1 – Ogól ne zo bo wią za nia Wy ko naw cy (4
aka pit)

Sub klau zu la 4.14 – Uni ka nie za kłó ca nia (w tym po rząd ku
pu blicz ne go)

Sub klau zu la 4.16 – Trans port dóbr
Sub klau zu la 4.4 – Od po wie dzial ność za pod wy ko naw ców
Sub klau zu la 17.1 – Od szko do wa nia
Sub klau zu la 18.2 – Ubez pie cze nie Ro bót i Sprzę tu Wy ko -

naw cy

Stro na ubez pie cza ją ca ubez pie czy Ro bo ty, Urzą dze nia,
Ma te ria ły i Do ku men ty Wy ko naw cy na su mę nie ni ższą
od peł ne go kosz tu od two rze nia, włą cza jąc w to kosz ty roz -
biór ki, usu nię cia gru zu i ho no ra ria kon sul tan tów oraz zysk.

Ostat nią gru pę sta no wią klau zu le zwią za ne z nie prze wi -
dzia nym dzia ła nie stron trze cich

Sub klau zu la 4.24 – po zwa la na przed łu że nie cza su ukoń -
cze nia i na po kry cie kosz tów oraz roz sąd ne go zy sku zwią za -
nych z Wy ko pa li ska mi

Sub klau zu la 8.5 – (w myśl Sub klau zu li 8.4 [Przed łu że nie
Cza su na Ukoń cze nie] i 20.1 [Rosz cze nia Wy ko naw cy] po -
zwa la na przed łu że nie cza su ukoń cze nia i na po kry cie kosz -
tów oraz roz sąd ne go zy sku zwią za nych z Opóź nie nia mi
spo wo do wa ny mi przez Wła dze pu blicz ną.

De fac to obie te klau zu le prze no szą, zgod nie z dru gą za -
sa dą za rzą dza nia ry zy kiem, od po wie dzial ność na za ma wia -
ją ce go be ne fi cjen ta, któ ry w tej sy tu acji jest w sta nie le piej
kon tro lo wać to ry zy ko.

Ad. V Ry zy ko praw ne
Oma wia ne źró dła ry zy ka praw ne go wy ni ka ją głów nie

z wad umo wy. Ta ką wa dą są mię dzy in ny mi za pi sy nie zgod -
ne z pra wem lub nie wy ko nal ne w świe tle obo wią zu ją ce go
pra wa. To ry zy ko jest zre du ko wa ne w stan dar do wej umo wie
FI DIC przez Sub klau zu lę 1.9.

Na to miast ry zy ko praw ne pły ną ce ze stro ny błę dów w po -
stę po wa niach ad mi ni stra cyj nych po win no być re du ko wa ne
Sub klau zu lą 8.5.

Ad. VI Ry zy ko tech nicz ne
Ry zy ka tech nicz ne w przy pad ku wy ko naw cy kon trak tu

na ro bo ty ma ją głów nie pod ło że w za cho wa niach stron trze -
cich. Do ty czy to głów nie błęd nie przy ję tych przez za ma wia -
ją ce go be ne fi cjen ta lub je go pro jek tan ta za ło żeń

tech no lo gicz nych. W tym za kre sie re du ko wa ne są przez
Sub klau zu le 17. 3 i 1.9.

Z dru giej stro ny ry zy kiem są nie rze tel ni pod wy ko naw cy
i do staw cy, za któ rych zgod nie z Sub klau zu lą 4.4 od po wie -
dzial ność po no si wy ko naw ca. Ry zy ko to mo że być re du ko -
wa ne przez od po wied nia kon struk cję umów wraz
z sto sow ny mi za bez pie cze nia mi (ta ki mi ja kie ma wy ko naw -
ca w umo wie z za ma wia ją cym be ne fi cjen tem) z pod wy ko -
naw ca mi, któ rych za twier dze nia wy ma gać mógł by
za ma wia ją cy be ne fi cjent oraz do bór urzą dzeń spraw dzo -
nych w po rów ny wal nych wa run kach eks plo ata cyj nych.

4. Wła ści we przy go to wa nie pro jek tu to eli mi na cja więk szo -
ści ry zyk.
Do ku men ta cja pro jek to wa to nie tyl ko do ku men ty dla

udzie la ją cych do ta cji; to ma te riał za rząd czy dla za ma wia ją -
ce go be ne fi cjen ta, któ ry mo że po móc mu w ogra ni cze niu za -
rów no sze re gu ry zyk zwią za nych z wy ko na niem umo wy
do ta cji, jak i ry zyk spo łecz no -po li tycz nych zwią za nych z osta -
tecz ny mi wy ni ka mi pro jek tu.

Wła ści wy pro ces przy go to wa nia i re ali za cji pro jek tu po -
wi nien ob jąć co naj mniej na stę pu ją ce kro ki:
1) Po wo ła nie ze spo łu ds. przy go to wa nia pro jek tu.
2) Stu dia mo żli wo ści 
3) Stu dia i ba da nia po moc ni cze (w tym Ra port OOŚ)
4) Stu dia wy ko nal no ści
5) Po wo ła nie ze spo łu ds. re ali za cji pro jek tu (JRP).
6) Do ku men ta cja Prze tar go wa na Po moc Tech nicz ną

(w tym In ży nier Kon trak tu)
7) Wy bór Po moc Tech nicz ną (w tym In ży nier Kon trak tu) 
8) Do ku men ta cja Prze tar go wa na Ro bo ty i/lub Do sta wy
9) Wy bór wy ko naw ców i do staw ców.

10) Re ali za cja 
11) Roz li cze nie Umo wy Do ta cji

5. Do bra do ku men ta cja prze tar go wa w tym umo wa po win -
na jed no znacz nie de ter mi no wać:

1. Wy ma ga nia tech nicz ne (tech no lo gia, ma te ria ły, efekt ilo -
ścio wy i ja ko ścio wy dla da nych pa ra me trów wej ścia),

2. Wy ma ga nia ter mi no we (cza so wy har mo no gram prac),
3. Wa run ki płat no ści (bu dżet, za licz ka, mi ni mal na war tość

PŚP, kwo ty za trzy ma ne)
4. Wy ma ga nia co do ubez pie czeń po sia da nych przez wy ko -

naw cę
5. Wy ma ga nia co za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia

umo wy (PZP – 10 %)

6. Ubez pie cze nie 
My śląc o ubez pie cze niach w pro ce sie in we sty cyj nym mo -

żna wy dzie lić trzy gru py:
 Ubez pie cze nia Wy ko naw cy (np. Ubez pie cze nie bu do wy)
 Ubez pie cze nia Za ma wia ją ce go (ja ko gwa ran cje wy ko na -

nia oraz na okres gwa ran cyj ny)
 Ubez pie cze nia dla Za ma wia ją ce go Be ne fi cjen ta w okre -

sie ope ra cyj nym. (od szkód eko lo gicz nych)
W tym ma te ria le skon cen tru je się na Ubez pie cze niu Wy -

ko naw cy tj. Ubez pie cze nie bu do wy
Jak wcze śniej wspo mnia no zgod nie z re ko men da cją Sub -

klau zu la 18.2 – Ubez pie cze nie Ro bót i Sprzę tu Wy ko naw cy
Stro na ubez pie cza ją ca (Wy ko naw ca) jest zo bo wią za -
na do ubez pie cze nia Ro bót, Urzą dzeń, Ma te ria łów i Do ku -
men tów Wy ko naw cy na su mę nie ni ższą od peł ne go kosz tu
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Usta wa, Pra wo za mó wień pu blicz nych, okre śla za sa dy
i tryb udzie la nia za mó wień pu blicz nych, środ ki
ochro ny praw nej, kon tro lę udzie la nia za mó wień pu -

blicz nych oraz or ga ny wła ści we w spra wach ure gu lo wa nych
w usta wie. W art. 6. de fi niu je ro dzaj przed mio tu za mó wie nia.
Je że li za mó wie nie obej mu je rów no cze śnie do sta wy oraz
usłu gi al bo ro bo ty bu dow la ne oraz usłu gi, do udzie le nia za -
mó wie nia sto su je się prze pi sy do ty czą ce te go przed mio tu
za mó wie nia, uza le żnia jąc je go kwa li fi ka cje naj więk szym
war to ścio wym udzia łem w da nym za mó wie niu. Po tym wa -

run ku, w dal szej czę ści te go ar ty ku łu usta wa do pre cy zo wu -
je te ro dza je:
 je że li za mó wie nie obej mu je rów no cze śnie do sta wy oraz

roz miesz cze nie lub in sta la cję do star czo nej rze czy lub in -
ne go do bra, do udzie le nia ta kie go za mó wie nia sto su je się
prze pi sy do ty czą ce do staw.

 je że li za mó wie nie obej mu je rów no cze śnie ro bo ty bu dow -
la ne oraz do sta wy nie zbęd ne do ich wy ko na nia, do udzie -
le nia ta kie go za mó wie nia sto su je się prze pi sy do ty czą ce
ro bót bu dow la nych.

 je że li za mó wie nie obej mu je rów no cze śnie usłu gi oraz ro -
bo ty bu dow la ne nie zbęd ne do wy ko na nia usług, do udzie -
le nia za mó wie nia sto su je się prze pi sy do ty czą ce usług.
Wła ści wa kwa li fi ka cja ro dza ju przed mio tu za mó wie nia

ma klu czo we zna cze nie dla do bo ru wa run ków umow nych
w opar ciu o art. 14. Pzp, któ ry do czyn no ści po dej mo wa nych
przez za ma wia ją ce go i wy ko naw ców w po stę po wa niu
o udzie le nie za mó wie nia na ka zu je sto so wać prze pi sy usta -
wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm. 4), je że li prze pi sy usta wy nie sta no wią
ina czej. Usłu gi wy stę pu ją głów nie w okre sie przy go to wa nia
pro jek tu i w re ali za cji wa run ków kon trak to wych we dług pro -
ce dur FI DIC, któ rych war tość naj czę ściej nie prze kra cza 5%
war to ści kon trak tu pod sta wo we go. Naj czę ściej ob cu je my
z za mó wie nia mi na ro bo ty bu dow la ne z do sta wa mi (czę sto
ra zem z pro jek to wa niem). Zaw sze pa mię ta my, że umo wa
wy ma ga, pod ry go rem nie wa żno ści, za cho wa nia for my pi -
sem nej, chy ba że prze pi sy od ręb ne wy ma ga ją for my szcze -
gól nej. Na to miast nie za wsze, iż jest do ku ment jaw ny
i pod le ga ją udo stęp nia niu na za sa dach okre ślo nych w prze -
pi sach o do stę pie do in for ma cji pu blicz nej, a więc pod le ga -
ją cy oglą do wi osób ma ją cy w tym in te res. Tak jak
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od two rze nia, włą cza jąc w to kosz ty roz biór ki, usu nię cia gru -
zu i ho no ra ria kon sul tan tów oraz zysk. 

Istot nym jest aby ubez pie cze nie to za wie ra ło rów nież ubez -
pie cze nie:
 Po wódz twa cy wil ne go i od szko do wań z Per so ne lu w tym

od kosz tów le cze nia, re ha bi li ta cji utra ty ży cia lub zdol no -
ści do świad cze nia pra cy

 Po wódz twa cy wil ne go i od szko do wań z osób trze cich z ty -
tu łu szkód wy rzą dzo nych z wi ny wy ko naw cy lub je go pod -
wy ko naw ców w tym od kosz tów le cze nia, re ha bi li ta cji
utra ty ży cia lub zdol no ści do świad cze nia pra cy 

 Sprzę tu i środ ków trans por tu od kosz tów znisz cze nia i kra -
dzie ży

 Ma te ria łów bu dow la nych i in nych środ ków trwa łych
od kosz tów znisz cze nia i kra dzie ży

 Od nie bez piecz nych wy pad ków
 Od ka ta strof eko lo gicz nych
 Od si ły wy ższej

Re asu mu jąc mo żna stwier dzić, że wła ści wie przy go to wa -
ny pro jekt umo żli wia mą dry i spra wie dli wy po dział ry zy ka
pro wa dząc do zmniej sze nia kosz tów i za gwa ran to wa nia ter -
mi no wej re ali za cji pro jek tu in we sty cyj ne go.
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wcze śniej sze czyn no ści (naj czę ściej ru ty no wo) wy ko nu je my
po praw nie, to w przy pad ku sze ro ko ro zu mia nej tre ści umo -
wy i jej skład ni ków (SIWZ, a po tem przy ję tej tre ści ofer ty),
ist nie je naj więk sze za gro że nie dla przy szło ści na sze go kon -
trak tu. Nie ma my pro ble mów z przy go to wa niem po stę po wa -
nia prze tar go we go, oce ną for mal nych wa run ków udzia łu
wy ko naw cy w po stę po wa niu prze tar go wym, ca łą pro ce du -
rą te go po stę po wa nia Klu czo wy pro blem u za ma wia ją ce go
to opi sa nie przed mio tu za mó wie nia (art. 29. i dal sze) w spo -
sób jed no znacz ny i wy czer pu ją cy, za po mo cą do sta tecz nie
do kład nych i zro zu mia łych okre śleń, uwzględ nia jąc wszyst -
kie wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce mieć wpływ na spo -
rzą dze nie ofer ty, nie utrud nia ją cy uczci wej kon ku ren cji,
wska zu jąc zna ki to wa ro we, pa ten ty, po cho dze nie. Wszy scy
zna my (Art. 31), że przed miot za mó wie nia na ro bo ty bu dow -
la ne opi su je się za po mo cą do ku men ta cji pro jek to wej oraz
spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow -
la nych. Mo je do świad cze nie za wo do we wska zu je, zwłasz -
cza ak tu al nie, aby pro jekt we wszyst kich je go ele men tach
pod dać peł nej we ry fi ka cji przez nie za le żną jed nost kę. To
nie bę dzie stra co ny czas ani pie nią dze. I czas i pie nią dze
zwró cą się wie lo krot nie w cza sie re ali za cji kon trak tu. Na to -
miast, je że li przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to wa nie
i wy ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy
z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne, opi su je my przed -
miot za mó wie nia za po mo cą pro gra mu funk cjo nal no użyt ko -
we go. W tej for mie za mó wie nia pro ble my mno żą się jesz cze
bar dziej lub są nie wiel kie. Wszyst ko za le ży od do świad cze -
nia, wie dzy i wy obraź ni per so ne lu za ma wia ją ce go o funk cji
i pro gra mie użyt ko wym oraz o uwa run ko wa niach re ali za cyj -
nych pro jek tu wy ni ka ją cych z prze pi sów pra wa, lo ka li za cji
in we sty cji i cza su jej re ali za cji. Tu taj w opi sie za da nia bu -
dow la ne go szcze gól ne na le ży uwy pu klić prze zna cze nie
ukoń czo nych ro bót bu dow la nych, ja ko ca ło ści oraz sta wia -
ne im wy ma ga nia tech nicz ne, eko no micz ne, ar chi tek to nicz -
ne, ma te ria ło we i funk cjo nal ne. Roz po rzą dze nie Mi ni stra
In fra struk tu ry w spra wie szcze gó ło we go za kre su i for my do -
ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na -
nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu
funk cjo nal no -użyt ko we go (PFU) z dnia 2.09.2004 r., w Roz -
dzia le 4, Za kres i for ma pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go
§ 18 ust. 2., punk cie 4, li te ra d) zo bo wią zu je (pod po wia da)
za ma wia ją ce go do „okre śle nia wiel ko ści mo żli wych prze kro -
czeń lub po mniej sze nia przy ję tych pa ra me trów po wierzch -
ni i ku ba tur lub wskaź ni ków”. Ba zą do okre śle nia wszyst kich
pa ra me trów win ny być do brze zro bio ne za ło że nia tech nicz -
ne in we sty cji, umie jęt nie do bra ne tam od chy le nia i biz nes
plan po ka zu ją cy prze zna cze nie ukoń czo nych ro bót bu dow -
la nych. Ta ka ba za win na sta no wić rów nież punkt wyj ścia dla
za mó wie nia do ku men ta cji pro jek to wej, o któ rej mó wi roz po -
rzą dze ni, je że li za mie rza my re ali zo wać pro jekt w sys te mie
„bu duj” – czer wo ny FI DIC. Wspól nym pro ble mem dla „czer -
wo ne go i żół te go FI DI CA” są ele men ty „nie pew ne”. Wy stę -
pu ją one gdy bu do wa wkra cza w miej sca nie do koń ca
roz po zna ne. Wszy scy zna my pro ble my ja ko ści in wen ta ry za -
cji lub jej bra ku, uzbro je nia pod ziem ne go. Ana lo gicz na sy -
tu acja bra ku peł nej wie dzy wy stę pu je przy pra cach
re mon to wych i mo der ni za cyj nych. Do pie ro po „od kry ciu”
mo żna usta lić, ja kie na praw dę ro bo ty są do zro bie nia. Zrób -
my w tych i in nych „po dej rza nych i nie pew nych” miej scach
za strze że nia, że tam i po dob nych sy tu acjach mo gą wy stą pić
za mó wie nia uzu peł nia ją ce. Po zwa la na to w art. 61 dy rek ty -

wa 2004/18/WE i sta ry za pis usta wo wy w art. 36., ust., 2.,
punkt 3), a art., 67., ust. 1., do pre cy zo wu je w punk tach 6) i 7):

„6) w przy pad ku udzie le nia, w okre sie 3 lat od udzie le nia
za mó wie nia pod sta wo we go, do tych cza so we mu wy ko naw cy
usług lub ro bót bu dow la nych za mó wień uzu peł nia ją cych,
sta no wią cych nie wię cej niż 50 % war to ści za mó wie nia pod -
sta wo we go i po le ga ją cych na po wtó rze niu te go sa me go ro -
dza ju za mó wień, je że li za mó wie nie pod sta wo we zo sta ło

udzie lo ne w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go lub ogra -
ni czo ne go, a za mó wie nie uzu peł nia ją ce by ło prze wi dzia ne
w ogło sze niu o za mó wie niu dla za mó wie nia pod sta wo we go
i jest zgod ne z przed mio tem za mó wie nia pod sta wo we go;

7) w przy pad ku udzie la nia, w okre sie 3 lat od udzie le nia
za mó wie nia pod sta wo we go, do tych cza so we mu wy ko naw cy
do staw, za mó wień uzu peł nia ją cych, sta no wią cych nie wię -
cej niż 20 % war to ści za mó wie nia pod sta wo we go i po le ga -
ją cych na roz sze rze niu do sta wy, je że li zmia na wy ko naw cy
po wo do wa ła by ko niecz ność na by wa nia rze czy o in nych pa -
ra me trach tech nicz nych, co po wo do wa ło by nie kom pa ty bil -
ność tech nicz ną lub nie pro por cjo nal nie du że trud no ści
tech nicz ne w użyt ko wa niu i do zo rze, je że li za mó wie nie pod -
sta wo we zo sta ło udzie lo ne w try bie prze tar gu nie ogra ni czo -
ne go lub ogra ni czo ne go, a za mó wie nie uzu peł nia ją ce by ło
prze wi dzia ne w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie -
nia dla za mó wie nia pod sta wo we go i do ty czy przed mio tu za -
mó wie nia w niej okre ślo ne go;”. Za ma wia ją cy mu si tu taj
pre cy zyj nie okre ślić wszyst kie wa run ki do ko ny wa nia zmian,
głów nie w za kre sie wy li cze nia ce ny zmie nia nych ro bót, tak
aby zna li je wszy scy ofe ren ci, aby w tym za kre sie po stę po -
wa nie prze tar go we by ło trans pa rent ne. Wszę dzie tam gdzie
PZP (art. 67, 93, 145) usta wo daw ca użył okre śle nia, że coś
„nie da ło się prze wi dzieć”, miał na my śli „zda rze nie lo so we”,
„si łę wy ższą”, a nie brak in for ma cji, wie dzy czy wy obraź ni
u za ma wia ją ce go. Z art. 140, 144, 182 w ostat niej no we li za cji
usta wy za pi sy o po dob nym zna cze niu zo sta ły usu nię te. Trzy -
ma jąc się pre cy zyj nie wzmian ko wa nej Dy rek ty wy, ko dek su
cy wil ne go i PZP ma my szan sę pod pi sać do brze przy go to -
wa ną treść kon trak tu i w mia rę bez piecz nie go zre ali zo wać,
cze go wszyst kim ży czę!



Za kła dam, że ni ko go nie na le ży prze ko ny wać co do ko -
rzy ści wy ni ka ją cych z ubez pie cze nia pro jek tów bu -
dow la nych. Za kres ta kie go ubez pie cze nia po wi nien

być ka żdo ra zo wo do sto so wa ny do po trzeb kon kret ne go
klien ta wy ni ka ją cych al bo to z je go wła snych po trzeb w tym
za kre sie, al bo też „wy mu szo ny” przez pod mio ty fi nan su ją ce
przed się wzię cie. Roz wa ża nia, co do kształ to wa nia za kre su
ta kie go ubez pie cze nia po zo sta wiam eks per tom od oce ny ry -
zyk, ja na to miast chciał bym sku pić się nad dość istot nym,
jak się oka zu je, za gad nie niem praw nym, zwią za nym z tym,
kto po wi nien peł nić ro lę ubez pie cza ją ce go przy te go ty pu
pro gra mach ubez pie cze nio wych.

Za łó żmy, że da na in we sty cja re ali zo wa na jest w tzw. for -
mu le EPC LSTK (ce na ry czał to wa pod klucz), w któ rej ge -
ne ral ny wy ko naw ca był by w peł ni od po wie dzial ny za ca łość
pro jek tu, po cząw szy od fa zy pro jek to wej, po przez do sta wy
wszel kich po trzeb nych urzą dzeń i ma te ria łów, a skoń czyw -
szy na pro wa dze niu prac bu dow la no -mon ta żo wych. Za sta -
nów my się za tem, czy przy ta kiej for mu le re ali za cji pro jek tu
lep szym roz wią za niem bę dzie, pa trząc z per spek ty wy in we -
sto ra, aby to in we stor był ubez pie cza ją cym, czy też le piej
jest, aby tę ro lę peł nił ge ne ral ny wy ko naw ca. 

Przed przej ściem do dal szych roz wa żań war to po sta wić
so bie py ta nie o po wo dy, dla któ rych pro jek ty bu dow la no
– mon ta żo we są ubez pie cza ne. Dzie je się tak przede wszyst -
kim dla te go, że pod mio ty re ali zu ją ce da ną in we sty cję
po trze bu ją za bez pie cze nia ry zyk zwią za nych z rosz cze nia mi
osób trze cich wy ni ka ją cych z re ali za cji in we sty cji bu dow la -

nej, przede wszyst kich ta kich jak od po wie dzial ność za szko -
dy wy rzą dzo ne oso bom trze cim w związ ku z pro wa dze niem
prac bu dow la no -mon ta żo wych, wy pad ki przy pra cy, itp.. Po -
nad to ubez pie cze nie te go ty pu ma na ce lu za bez pie cze nie
ry zy ka fi nan so wa nia pod wy ższo nych kosz tów in we sty cji
na sku tek zda rzeń, ja kie mo gą wy stą pić w pro ce sie jej re ali -
za cji (np. uszko dze nie mie nia, ma szyn bu dow la nych, wy ko -
na nych prac, itp.). Od po wie dzieć na py ta nie, któ ra ze stron
pro ce su in we sty cyj ne go po win na przy jąć cię żar ubez pie cze -
nia przed się wzię cia bę dzie w du żej mie rze za le ża ła od te go,
któ ry z po wy ższych ce lów bę dzie miał w da nej sy tu acji więk -
sze zna cze nie.

Z czy sto praw ne go punk tu wi dze nia, umo wa ubez pie cze -
nia obej mu ją ca ubez pie cze nie ty po wych ry zyk bu dow la no -
-mon ta żo wych mo że zo stać za war ta z ubez pie czy cie lem
za rów no przez in we sto ra, jak i przez ge ne ral ne go wy ko naw -
cę. Nie za le żnie od te go, kto bę dzie ubez pie cza ją cym, umo -
wa ubez pie cze nia mo że zo stać za war ta na rzecz
jed no cze śnie in we sto ra, ge ne ral ne go wy ko naw cy i ewen tu -
al nie pod mio tów trze cich – pod wy ko naw ców. Wa żne jest to,
że bez po śred nio w umo wie ubez pie cze nia, lub też w dro dze
od po wied nich umów ce sji mo żna szcze gó ło wo ure gu lo wać
to, ja kie świad cze nia bę dą przy słu gi wa ły ka żde mu z tych
pod mio tów w przy pad ku zaj ścia po szcze gól nych zda rzeń
ubez pie cze nio wych. W tym miej scu war to zwró cić uwa gę
na upraw nie nie po szko do wa ne go do do cho dze nia od szko -
do wa nia bez po śred nio od ubez pie czy cie la (tzw. ac tio di rec -
ta) w przy pad ku ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej,
któ re go to upraw nie nia nie mo że zo stać ogra ni czyć na mo -
cy umo wy ubez pie cze nia.

Za kła da jąc, że pro jekt jest re ali zo wa ny w for mu le EPC
LSTK, na tu ral nym by ło by, aby to ge ne ral ny wy ko naw ca
wziął na sie bie cię żar od po wied nie go ubez pie cze nia ca łe -
go przed się wzię cia. To, któ ra ze stron po win na za wrzeć
umo wę ubez pie cze nia, oraz to, któ ra z nich bę dzie za rzą -
dzać pro ce sem li kwi da cji szko dy bę dzie mniej istot ne
w kon tek ście ubez pie cze nia od po wie dzial no ści za szko dy
wy rzą dzo ne oso bom trze cim w związ ku z pro wa dze niem
prac bu dow la no -mon ta żo wych, wy pad ki przy pra cy, itp.
Umo wy ubez pie cze nia te go ty pu (ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej w związ ku z re ali za cją in we sty cji bu dow -
la nej), co do za sa dy, obej mu ją ochro ną od po wie dzial ność
za szko dy wy rzą dzo ne przez wszyst kie pod mio ty za an ga żo -
wa ne w pro ces bu dow la ny, po cząw szy od in we sto ra, a skoń -
czyw szy na pod wy ko naw cach. Jed no cze śnie ter min
li kwi da cji szkód te go ty pu za zwy czaj nie bę dzie miał więk -
sze go wpły wu na ter min re ali za cji ca łej in we sty cji, po nie waż
ro la ubez pie czo ne go bę dzie naj czę ściej ogra ni cza ła się je -
dy nie do do star cze nia nie zbęd nych do ku men tów i in for ma -
cji i pod ję cia in nych dzia łań wy ni ka ją cych z prze pi sów
pra wa (np. dą że nie do zmniej sze nia roz mia rów szko dy, za -
bez pie cze nie do wo dów, itp.). 

To, przez ko go zo sta nie za war ta umo wa ubez pie cze nia
od po wie dzial no ści cy wil nej nie ma rów nież zna cze nia
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Ubezpieczenie projektu EPC LSTK
– kto powinien być ubezpieczającym?

Piotr
CZUBLUN
Radca Prawny
CMS Cameron McKenna

Piotr Czu blun. Rad ca praw ny przy Okrę go -
wej Izbie Rad ców Praw nych w War sza wie,
uzy skał sto pień ma gi stra pra wa na Wy dzia -
le Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go
w 1998 ro ku. W CMS Ca me ron McKen na,
w ra mach De par ta men tu Com mer cial, jest
od po wie dzial ny za ob szar do radz twa dla
firm sek to ra usług fi nan so wych (fi nan cial
se rvi ces), ta kich jak to wa rzy stwa ubez pie -
czeń, fun du sze in we sty cyj ne, fun du sze
eme ry tal ne i ban ki. Od po wia da rów nież
za roz wój prak ty ki pra wa no wych tech no -
lo gii (ob słu ga spół ek tech no lo gicz nych,
two rze nie i ne go cjo wa nie umów wdro że -
nio wych i out so ur cin go wych, za gad nie nia
zwią za ne z e -com mer ce). 
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z punk tu wi dze nia wy łą czeń od po wie dzial no ści za kła du
ubez pie czeń za war tych w umo wie ubez pie cze nia. Umo wa
ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej czę sto sta no wi,
że za kład ubez pie czeń nie bę dzie od po wie dzial ny za szko -
dę, o ile ta ka szko da po wsta nie w przy pad ku na ru sze nia obo -
wią zu ją cych prze pi sów pra wa przy wy ko ny wa niu prac
do ty czą cych in we sty cji. Dla te go też wa żne jest, aby na bie -
żą co mo ni to ro wać zgod ność dzia łań uczest ni ków pro ce su
bu dow la ne go z prze pi sa mi pra wa. To jed nak osią ga się po -
przez od po wied nie ukształ to wa nie tre ści umo wy na re ali za -
cję in we sty cji w for mu le EPC LSTK, a nie umo wy
ubez pie cze nia.

Ina czej jest w przy pad ku za bez pie cza nia ry zy ka fi nan so -
wa nia pod wy ższo nych kosz tów in we sty cji na sku tek zda rzeń,
ja kie mo gą wy stą pić w pro ce sie jej re ali za cji (np. uszko dze -
nie mie nia, ma szyn bu dow la nych, wy ko na nych prac, itp.).
W przy pad ku ubez pie czeń te go ty pu istot ny jest dla in we sto -
ra czas, w ja kim szko da zo sta nie zli kwi do wa na. Z te go też
wzglę du istot ne dla in we sto ra mo że być prze ję cie za rzą dza -
nia pro ce sem li kwi da cji szkód w przy pad ku ry zyk te go ty pu.
Na le ży jed nak pod kre ślić, że za rzą dza nie tym pro ce sem
przez in we sto ra bę dzie jed no cze śnie wią za ło się z wzię ciem
przez nie go od po wie dzial no ści za pra wi dło wy prze bieg te -
go pro ce su rów nież po stro nie ubez pie czo ne go. To ozna cza
ko niecz ność do star cza nia ubez pie czy cie lo wi in for ma cji i do -
ku men tów wy ma ga nych umo wą ubez pie cze nia, w ter mi nach
po da nych w tej umo wie. Tym cza sem in we stor, naj czę ściej
nie spra wu ją cy bez po śred niej i bie żą cej kon tro li nad pra ca -
mi w ra mach re ali za cji in we sty cji, mo że nie być w sta nie
przed sta wić po wy ższych in for ma cji lub do ku men tów. Nie -
do peł nie nie obo wiąz ków zwią za nych z li kwi da cją szko dy
w ta kim przy pad ku w pierw szym rzę dzie ob cią ża ło bę dzie
in we sto ra, ro dząc do dat ko we ry zy ko spo rów z ge ne ral nym
wy ko naw cą, któ ry w ta kiej sy tu acji naj praw do po dob niej do -
ma gał się bę dzie po kry cia po nie sio nych szkód przez in we -
sto ra oraz ne go wał bę dzie wła sną od po wie dzial ność
za po wsta łe opóź nie nia i do dat ko we kosz ty. War to też za uwa -
żyć, że nie jed no krot nie do star cze nie wy ma ga nych in for ma -
cji i do ku men tów mo że wią zać się z do dat ko wy mi kosz ta mi. 

Z po wy ższych wzglę dów, bio rąc pod uwa gę re ali za cję in -
we sty cji w for mu le EPC LSTK, w na szej oce nie roz wią za -
niem korzyst niej szym dla in we sto ra bę dzie po zo sta wie nie
za rzą dza nia pro ce sem li kwi da cji szkód ubez pie cze nio wych,
przy naj mniej w za kre sie ubez pie cze nia ry zyk bu do wy i mon -
ta żu, po stro nie ge ne ral ne go wy ko naw cy, przy jed no cze snym
wska za niu in we sto ra, ja ko pod mio tu je dy nie upraw nio ne go
do uzy ska nia świad czeń ubez pie cze nio wych z umo wy ubez -
pie cze nia. Oczy wi ście w ta kim przy pad ku nie zbęd ne bę dzie
wy po sa że nie in we sto ra, na mo cy sto sow nych po sta no wień
umo wy ubez pie cze nia, w upraw nie nia zwią za ne z kon tro lą
pra wi dło wo ści prze bie gu pro ce su li kwi da cji szko dy przez
ge ne ral ne go wy ko naw cę. Po zwo li to in we sto ro wi na peł ną
kon tro lę pra wi dło wo ści prze bie gu te go pro ce su i fi nan so wa -
nia re ali za cji in we sty cji, jed no cze śnie po zo sta wia jąc po stro -
nie ge ne ral ne go wy ko naw cy cię żar od po wie dzial no ści
zwią za nej z za rzą dze niem li kwi da cją szko dy. 

W przy pad ku pod ję cia de cy zji, że ubez pie cza ją cym bę -
dzie ge ne ral ny wy ko naw ca in we sty cji re ali zo wa nej w for mu -
le EPC LSTK istot na jest rów nież kwe stia ewen tu al nych
opóź nień w płat no ści skład ki ubez pie cze nio wej. Opóź nie nie
za pła ty na le żnej skład ki ubez pie cze nio wej mo że upraw niać
ubez pie czy cie la do za wie sze nia ochro ny ubez pie cze nio wej,

po uprzed nim we zwa niu ubez pie cza ją ce go do za pła ty za le -
głej skład ki. Skład kę po kry wa ubez pie cza ją cy. Dla te go, je -
że li ubez pie cza ją cym bę dzie ge ne ral ny wy ko naw ca, na le ży
za pew nić in we sto ro wi mo żli wość kon tro li, czy nie na stę pu ją
opóź nie nia w za pła cie skład ki, co mo gło by po wo do wać za -
wie sze nie ochro ny ubez pie cze nio wej. Z te go też wzglę du
wa żne jest, aby umo wa ubez pie cze nia na kła da ła na za kład
ubez pie czeń obo wią zek po wia da mia nia in we sto ra o wszel -
kich za le gło ściach w ter mi no wym opła ca niu skła dek przez
ge ne ral ne go wy ko naw cę.

Pod su mo wu jąc, de cy zja o tym, któ ra ze stron umo wy
na re ali za cję in we sty cji w for mu le EPC LSTK bę dzie zo bo -
wią za na do za war cia umów ubez pie cze nia ma zna cze nie
przede wszyst kim z uwa gi na kon se kwen cje zwią za ne z za -
rzą dza niem pro ce sem li kwi da cji szkód ob ję tych ubez pie cze -
niem. W od nie sie niu do ubez pie cze nia od po wie dzial no ści
cy wil nej wy bór ubez pie cza ją ce go bę dzie z punk tu wi dze nia
in we sto ra mniej istot ny, po nie waż w pro ces li kwi da cji te go
ty pu szkód za an ga żo wa ny bę dzie bez po śred nio po szko do -
wa ny, a szko dy te (i ich li kwi da cja) bę dą mia ły ogra ni czo ny
wpływ na prze bieg in we sty cji. Z ko lei ubez pie cze nie bu do -
wy i sprzę tu wy ko rzy sty wa ne go do re ali za cji in we sty cji
od wszel kich ry zyk, z punk tu wi dze nia in te re sów in we sto ra,
po win no zo stać za war te przez ge ne ral ne go wy ko naw cę. To
wy ko naw ca po wi nien być rów nież od po wie dzial ny za za rzą -
dza nie pro ce sem li kwi da cji szkód ob ję tych tym ubez pie cze -
niem, z uwzględ nie niem praw in we sto ra do nad zo ru
nad po wy ższym pro ce sem i ewen tu al nym wska za niem in we -
sto ra, ja ko je dy ne go upraw nio ne go do otrzy my wa nia wszel -
kich świad czeń z te go ty tu łu.
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