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Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy Associations 
- EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBE

Projekt i druk: Vega design Jacek Milewski. www.vegadesign.pl

Pu bli ko wa ne w Biu le ty nie „Kon sul tant” ar ty ku ły pre zen tu ją sta no wi ska, opi nie i po glą dy ich Au to rów. Re dak cja za strze ga so bie pra wo
do ad iu sta cji tek stów i zmia ny ty tu łów. Prze dru ki i wy ko rzy sta nie opu bli ko wa nych ma te ria łów mo że od by wać się za zgo dą Ko le gium 
re dak cyj ne go. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam.

Opra co wa no na pod sta wie Sta no wi ska Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry ja ko In sty tu cji Za rzą dza ją cej – (stro na In ter ne -
to wa MI)
 Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców

na le żą ce do fe de ra cji FI DIC, zwra ca uwa gę, że od stą pie -
nie od sto so wa nia pro ce dur FI DIC wy ma ga od be ne fi -
cjen tów opra co wa nia wła snych wa run ków kon trak to wych,
któ re umo żli wią wła ści wą re ali za cję in we sty cji współ fi -
nan so wa nych ze środ ków fun du szy eu ro pej skich. Sto so -
wa nie Wa run ków Kon trak to wych FI DIC (lub in nych
po wszech nie uzna nych w Eu ro pie stan dar do wych wa run -
ków kon trak to wych) po zwa la na stan da ry za cję pro ce dur
za rzą dza nia pro jek tem dla in we sty cji współ fi nan so wa -
nych z fun du szy eu ro pej skich. Stan da ry za cja zaś po zwa -
la na oce nę pra wi dło wo ści za rzą dza nia in we sty cją
i fi nan sa mi przez prze szko lo ne ka dry, pod czas gdy pró -
ba opra co wa nia no wych dla ka żdej umo wy, in nych wa -
run ków kon trak to wych i pro ce dur mo że do pro wa dzić
do trud no ści iden ty fi ka cji za gro żeń wdra ża ne go pro jek -
tu/umo wy i bra ku trans pa rent no ści wy ko rzy sta nia środ -
ków unij nych, co w kon se kwen cji mo że do pro wa dzić
na wet do ich zwro tu. Do dat ko wą kon se kwen cją wpro wa -
dze nia in dy wi du al nych wa run ków kon trak to wych mo że
być na si le nie spo rów bu dow la nych ze wzglę du na mno -
gość sy tu acji kon flik to wych, któ rych no wo opra co wy wa -
ne wa run ki nie prze wi dzą. Wy biór cze sto so wa nie klau zul
FI DIC mo że spo wo do wać ogra ni cze nie praw wy ko naw -
ców i w kon se kwen cji do pro wa dzić do wzro stu kosz tów
re ali za cji in we sty cji lub w ogó le bra ku za in te re so wa nia
wy ko naw ców udzia łem w prze tar gach, w któ rych nie bę -
dą po tra fi li osza co wać ry zyk.

 Zgod nie z opi nią Pre ze sa UZP, kon se kwen cją wy bo ru przez
za ma wia ją ce go for my wy na gro dze nia ob mia ro we go jest
wy pła ta wy na gro dze nia za wszyst kie wy ko na ne ro bo ty
w opar ciu o fak tycz nie wy ko na ne pra ce, a za tem za ma wia -
ją cy mo że być zo bo wią za ny do wy pła ce nia wy ko naw cy
kwo ty wy ższej lub ni ższej w sto sun ku do okre ślo nej w ofer -
cie. Ró żni ca w wy pła cie wy na gro dze nia w sto sun ku do ce -
ny ofer to wej wy ni ka w ta kiej sy tu acji za zwy czaj z ró żni cy
w ilo ści fak tycz nie wy ko na nych ro bót nie zbęd nych do re ali -
za cji pro jek tu bu dow la ne go w sto sun ku do ilo ści ro bót
uwzględ nio nych w przed mia rze. Wy ko naw ca jest za tem zo -
bo wią za ny w ra mach zło żo nej ofer ty do wy ko na nia peł ne -
go za kre su ro bót, zgod nie z pro jek tem bu dow la nym, na wet

wów czas, gdy ilość ro bót prze wi dzia na przed mia rem przyj -
mo wa nym ja ko pod sta wa opra co wa nia ofer ty ce no wej nie
obej mu je peł ne go za kre su prac nie zbęd ne go do re ali za cji
pro jek tu. Tym sa mym, zmia na wy so ko ści wy na gro dze nia
na le żne go wy ko naw cy z ty tu łu wy ko na nia ro bót nie zbęd -
nych do re ali za cji pro jek tu bu dow la ne go nie sta no wi zmia -
ny umo wy w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go
w ro zu mie niu art. 144 ust. 1 Pra wa za mó wień pu blicz nych,
gdyż nie ule ga zmia nie przed miot za mó wie nia okre ślo ny
do ku men ta cją pro jek to wą. W ta kiej sy tu acji, z za strze że -
niem po sta no wień za war tych w umo wie, prze zna cze nie
kwo ty wa run ko wej na sfi nan so wa nie wy ższe go wy na gro -
dze nia na le żne go wy ko naw cy z ty tu łu wy ko na nia ro bót nie -
zbęd nych do re ali za cji pro jek tu bu dow la ne go nie jest
sprzecz ne z usta wą Pzp i mo że zo stać uzna ne za kwa li fi ko -
wa ne.

 Dla wy ko naw cy pro to kół od bio ru ro bót sta no wi po twier -
dze nie wy ko na nia ro bót oraz pod sta wę do żą da nia wy na -
gro dze nia, na to miast dla in we sto ra pro to kół ten sta no wi
pod sta wę do kon tro li wy ko ny wa nych przez wy ko naw cę
po sta no wień umo wy w za kre sie ilo ści za mó wio nych i wy -
ko na nych ro bót, ter mi no wo ści ich re ali za cji oraz stwier -
dza ewen tu al ne wa dy i uster ki. Pro to kół od bio ru nie
ozna cza po twier dze nia bra ku wad fi zycz nych. W opi nii IZ
Świa dec two Prze ję cia (Wa run ki Kon trak to we FI DIC) mo -
że być uzna ne za od po wied nik pro to ko łu od bio ru, przy za -
ło że niu, że ta kie zna cze nie zo sta ło mu nada ne w umo wie.
Na to miast wy da nie Świa dec twa Wy ko na nia (Wa run ki
Kon trak to we FI DIC) ozna cza, że wy ko naw ca wy wią zał się
ze wszyst kich zo bo wią zań wy ni ka ją cych z umo wy, w tym
zwią za nych z usu nię ciem wad stwier dzo nych w tzw. Okre -
sie Zgła sza nia Wad sta no wią cym fak tycz nie okres gwa -
ran cji. Po dob ne sta no wi sko pre zen to wa ne jest
w orzecz nic twie, gdzie Świa dec two Prze ję cia uzna wa ne
jest za po twier dze nie od bio ru in we sty cji (wy rok Są du Naj -
wy ższe go z dnia 23 mar ca 2006 r. w spra wie
o sygn. II CSK 35/06, publ. LEX nr 182966 oraz wy rok są -
du ape la cyj ne go w Po zna niu z dnia 29 grud nia 2005 r.
w spra wie o sygn. I ACa 556/05, publ. OSA 2007/8/23,
LEX 186127), o ile tak zo sta ło wska za ne w umo wie.

Zbigniew J. Boczek
Dyrektor Europejskiego Instytutu Ekonomiki Rynków
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Rę koj mia za wa dy fi zycz ne

Do ro bót bu dow la nych i rę koj mi za wa dy wy ko na ne go obiek -
tu, sto su je się prze pi sy o rę koj mie przy sprze da ży – art. 656 i 638
k.c. Stro ny mo gą od po wie dzial ność z ty tu łu rę koj mi za wa dy 
fi zycz ne roz sze rzyć, ogra ni czyć lub wy łą czyć – art. 558 k.c.

Prze pi sy do ty czą ce rę koj mi za wa dy fi zycz ne rze czy
zmniej sza ją ce jej war tość lub uży tecz ność, ure gu lo wa ne są
w Ko dek sie cy wil nym (art. 566 do 576). Usta wo wa od po wie -
dzial ność wy ko naw cy z ty tu łu rę koj mi za wa dy wy da nej rze -
czy ma cha rak ter ab so lut ny, tzn. wy ko naw ca nie mo że się
od niej uwol nić. Obo wią zu je go ona nie za le żnie od te go, czy
to on spo wo do wał wa dli wość rze czy, czy po no si w tym za -
kre sie ja ką kol wiek wi nę, a na wet czy w ogó le wie dział lub
mógł wie dzieć o tym, że wy da na rzecz jest wa dli wa. Wy star -
cza ją cą prze słan ką te go ro dza ju od po wie dzial no ści, któ ra
po wsta je już po wy ko na niu świad cze nia z umo wy, jest usta -
le nie, czy wy da na i ode bra na przez za ma wia ją ce go rzecz
wy ka zu je ce chy kwa li fi ku ją ce ją w da nym sto sun ku praw -
nym ja ko rzecz wa dli wą. Uza sad nie niem (ra tio le gis) tak
ukształ to wa nej od po wie dzial no ści wy ko naw cy jest na tu ra
umo wy wza jem nej, a w szcze gól no ści za sa da ekwi wa lent -
no ści wza jem nych świad czeń. 

W ce lu kom plet ne go zo bra zo wa nia od po wie dzial no ści
wy ko naw cy na le ży wska zać, że w ra zie, gdy wy ko naw ca jest
w isto cie od sprze daw cą to wa ru, za ma wia ją cy mo że w dro -
dze re gre su re ali zo wać swo je upraw nie nia wo bec wy ko naw -
cy, a ten z ko lei wo bec swe go do staw cy. Unor mo wa nie
in sty tu cji rę koj mi oce nić mo żna ge ne ral nie, ja ko chro nią ce
za ma wia ją ce go.

Wa da fi zycz na mo że po le gać na ta kiej ce sze (lub bra ku
ce chy) rze czy, któ ra wy wo łu je:
a) zmniej sze nie war to ści rze czy ze wzglę du na cel ozna czo -

ny w umo wie, je że li stro ny wy raź nie go wska za ły;
b) zmniej sze nie war to ści rze czy ze wzglę du na cel wy ni ka -

ją cy z oko licz no ści, je że li ce lu nie wska za no w umo wie;
c) zmniej sze nie war to ści rze czy ze wzglę du na cel wy ni ka -

ją cy ze zwy czaj ne go prze zna cze nia rze czy;
d) zmniej sze nie uży tecz no ści rze czy ze wzglę dów wy mie nio -

nych w pkt a) – c);
e) nie kom plet ność rze czy.

Wa da fi zycz na mo że ta kże po le gać na bra ku tych wła ści -
wo ści rze czy, o któ rych ist nie niu wy ko naw ca za pew nił za ma -
wia ją ce go (dic ta et pro mis sa). Za pew nie nia te mo gą być
bar dzo wy raź nie sfor mu ło wa ne przez za ma wia ją ce go
w umo wie, np. wy ra żo ne za po mo cą zna ków, norm, sym bo -
li itp., a na wet wy ni ka ją ce z oko licz no ści. 

Dla re ali za cji upraw nień z ty tu łu rę koj mi za wa dy fi zycz ne
prze wi dzia no usta wo we ter mi ny bie gną ce od dnia wy da nia
rze czy, wy no szą ce:
a) trzy la ta dla wad bu dyn ku;
b) je den rok dla wad in nych przed mio tów sprze da ży.

Kon se kwen cją zwią za nia bie gu ter mi nu z ak tem wy da nia
rze czy jest ko niecz ność li cze nia te go ter mi nu od mo men tu
wy da nia ka żdej ko lej nej czę ści ro bót w sy tu acji, gdy są one
prze ka zy wa ne czę ścia mi (art. 562 k. c.). Ter mi ny upraw nia -
ją ce do rę koj mi, ma ją cha rak ter ter mi nów za wi tych (pre klu -
zji są do wej), po ich upły wie upraw nie nia wy ga sa ją.
Przy sprze da ży mię dzy oso ba mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność
go spo dar czą utra ta upraw nień z ty tu łu rę koj mi na stę pu je, je -
że li za ma wia ją cy nie zba dał rze czy w cza sie i w spo sób przy -
ję ty przy rze czach te go ro dza ju i nie za wia do mił nie zwłocz nie
wy ko naw cy o do strze żo nej wa dzie, a wy pad ku gdy wa da wy -
szła na jaw do pie ro póź niej – je że li nie za wia do mił wy ko naw -
cy nie zwłocz nie po jej wy kry ciu (art. 563 §2 k.c.).

Gwa ran cja ja k ści

Prze pi sy do ty czą ce gwa ran cji ja ko ści, po dob nie jak rę koj -
mi za wa dy, ure gu lo wa ne są w Ko dek sie cy wil nym (art. 577
do 581). Prze pi sy do ty czą ce gwa ran cji ja ko ści na le ży uznać
za dys po zy tyw ną nor mę in ter pre ta cyj ną, za sad ni czo bo wiem
okre śla ją skut ki otrzy ma nia przez ku pu ją ce go do ku men tu
gwa ran cyj ne go, je śli po wsta ną w tej kwe stii wąt pli wo ści.
W efek cie wpły wa to na ure gu lo wa nie upraw nień z ty tu łu
gwa ran cji, gdzie ku pu ją cy zy sku je do dat ko we, obok rę koj -
mi, upraw nie nia chro nią ce go przed skut ka mi je dy nie wad
fi zycz nych na by tej rze czy. 

W przy pad ku gwa ran cji ja ko ści, wy staw ca do ku men tu
(gwa rant) jest obo wią za ny do usu nię cia wa dy fi zycz nej rze -
czy, lub do do star cze nia rze czy wol nej od wad. Pod sta wo -
wą funk cją gwa ran cji ja ko ści jest ochro na za ma wia ją ce go
(upraw nio ne go z gwa ran cji) przed kon se kwen cja mi wy stą -
pie nia wa dy fi zycz nej rze czy wy da nej za ma wia ją ce mu,
w tym rów nież przed nie wła ści wym funk cjo no wa niem tej
rze czy, po zo sta ją cym w związ ku z je go wa dą. 

Po ję cie wa dy na wią zu je za tem do bra ku, lub zmniej sze nia
tyl ko cech fi zycz nych, ja kie rzecz po win na mieć zgod nie
z nor ma mi i uza sad nio ny mi ocze ki wa nia mi. Mó wiąc o wa -
dzie, na le ży uwzględ nić, że po ję cie wa dy fi zycz nej przy gwa -
ran cji nie jest – mi mo bra ku od ręb ne go zde fi nio wa nia
usta wo we go – iden tycz ne z po ję ciem wa dy fi zycz nej przy
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rę koj mi. Wa da rze czy uza sad nia ją ca od po wie dzial ność
z gwa ran cji ja ko ści do ty czy tyl ko cech fi zycz nych rze czy, a nie
jej war to ści ryn ko wej czy uży tecz no ści, jak to ma miej sce
przy rę koj mi ze wzglę du na cel wy ni ka ją cy z jej prze zna cze -
nia.

Od po wie dzial ność z ty tu łu gwa ran cji co do ja ko ści wy da -
nej rze czy wy ni ka z fak tu udzie le nia gwa ran cji za ma wia ją ce -
mu. Przez przy ję cie przez za ma wia ją ce go do ku men tu
gwa ran cyj ne go (gwa ran cji) do cho dzi do po wsta nia sto sun -
ku ob li ga cyj ne go mię dzy za ma wia ją cym a wy staw cą te go
do ku men tu, a więc do za war cia umo wy (ak ce so ryj nej wo -
bec umo wy sprze da ży) o udzie le nie gwa ran cji ja ko ści.
Zgod nie z prze wa ża ją cym sta no wi skiem dok try ny, sto su nek
mię dzy gwa ran tem a upraw nio nym z gwa ran cji, ma cha rak -
ter sto sun ku umow ne go. 

Pod mio tem ob cią żo nym od po wie dzial no ścią (zo bo wią za -
nym) jest ten, kto udzie lił gwa ran cji, choć by sam nie wy ko -
ny wał świad czeń gwa ran cyj nych. W prak ty ce naj czę ściej
gwa ran tem jest pro du cent (tzw. gwa ran cja fa brycz na), ale
mo że nim być ta kże wy ko naw ca ro bót.

Udzie le nie gwa ran cji ja ko ści na stę pu je przez wrę cze nie
za ma wia ją ce mu, wraz z rze czą, do ku men tu gwa ran cyj ne go
(ksią żecz ki, kar ty) – art. 577 k. c. Do ku ment gwa ran cyj ny za -
wie ra z re gu ły za pew nie nie o do brej ja ko ści przed mio tu
sprze da ży, co wy wo łu je skut ki w za kre sie od po wie dzial no -
ści sprze daw cy (prze ka zu ją ce go to za pew nie nie) z ty tu łu
gwa ran cji ja ko ści za wa dy fi zycz ne. Do ku ment gwa ran cyj ny
mo że rów nież wska zy wać, ja kie obo wiąz ki cią żą na upraw -
nio nym re ali zu ją cym rosz cze nia gwa ran cyj ne np. w za kre sie
ter mi nów tzw. prze glą dów gwa ran cyj nych, zgła sza nia re kla -
ma cji, sta wia nia ob ję te go gwa ran cją przed mio tu do dys po -
zy cji wy ko naw cy świad czeń gwa ran cyj nych itp. Wła ści wa
gwa ran cja ja ko ści obej mu je dwa ele men ty: pierw szym jest
za pew nie nie (za gwa ran to wa nie) ja ko ści przed mio tu sprze -
da ży (spraw ne go funk cjo no wa nia przed mio tu), dru gim zaś
okre śle nie wa run ków oraz za kre su od po wie dzial no ści gwa -
ran ta. Gwa ran cja okre śla ter min na ja ki gwa ran cja jest udzie -
la na, ewen tu al nie ta kże ter min (y) wy ko ny wa nia świad czeń
gwa ran cyj nych, oraz oso by (jed nost ki) któ ra bę dzie je wy ko -
ny wać. Po nad to mo gą tam zna leźć się in ne ele men ty do ty -
czą ce re ali za cji przed mio to wych upraw nień. 

Prze pi sy Ko dek su cy wil ne go do ty czą ce gwa ran cji ja ko ści
są re gu łą in ter pre ta cyj ną, ja ka wcho dzi w grę w ra zie wąt pli -
wo ści, co do umow nej tre ści gwa ran cji. Wąt pli wo ści te mo gą
po wstać w szcze gól no ści wte dy, gdy umo wa lub do ku ment
gwa ran cyj ny, po prze sta je na ogól nym za pew nie niu „udzie la -
my gwa ran cji”, bez spre cy zo wa nia jej tre ści. Wów czas gwa -
rant upraw nio ny jest np. do ogra ni cze nia obo wiąz ków
gwa ran ta do na pra wy rze czy i wy łą cze nia mo żli wo ści żą da -
nia wy mia ny rze czy wa dli wej na wol ną od wad (por. wyr. SN
z 16.4.2004 r. I CK 599/03), co wy ni ka bez po śred nio z art. 577
§ 1 k.c. Jed no cze śnie prze pis art. 578 k.c. okre śla gra ni ce od -
po wie dzial no ści gwa ran ta, sta no wiąc, że obej mu je ona tyl ko
wa dy po wsta łe z przy czyn tkwią cych w sprze da nej rze czy.
Ure gu lo wa nie to ma cha rak ter dys po zy tyw ny, ale w pi śmien -
nic twie przyj mu je się, że gra ni ce te mo gą być je dy nie za wę -
żo ne. Źró deł przy ję cia ta kie go roz wią za nia na le ży do szu ki wać
się w tym, że okres gwa ran cji obej mu je ko rzy sta nie z rze czy,

na ja kie gwa rant nie ma zwy kle rze czy wi ste go wpły wu,
a w kon se kwen cji nie mo że być ob cią żo ny wa da mi, któ rych
przy czy ny nie tkwią w rze czy sprze da nej, ale ma ją „ze wnętrz -
ny”, za le żny od ku pu ją ce go, lub in nych osób cha rak ter. Isto -
tą gwa ran cji jest bo wiem za pew nie nie od po wied niej ja ko ści
rze czy, a nie bra ku wy stą pie nia ja kich kol wiek wad.

Dłu gość okre su gwa ran cji jest po da wa na w do ku men cie
gwa ran cyj nym. Z prak ty ki wia do mo, że by wa ona okre śla na
al bo ka len da rzo wo (np. dwa la ta), al bo przez wska za nie za -
kre su „ko rzy sta nia” z przed mio tu (np. prze bieg po jaz du w ki -
lo me trach), al bo też przez „kom bi na cję´” obu tych
spo so bów (np. dwa la ta, ale nie wię cej niż xxx km prze bie -
gu). Ko deks Cy wil ny wy zna cza w art. 577 § 2 dłu gość okre -
su gwa ran cji je dy nie na wy pa dek, gdy by stro ny go nie
okre śli ły. Okres ten, bie gną cy od wy da nia rze czy za ma wia -
ją ce mu, wy no si je den rok. Okres gwa ran cyj ny roz po czy na
swój bieg z dniem wy da nia rze czy za ma wia ją ce mu przez wy -
ko naw cę, a koń czy się z upły wem dłu go ści okre su gwa ran -
cyj ne go, lub póź niej niż wy ni ka ło by to ze zwy kłe go
ob li cze nia, a to w przy pad ku wy ko ny wa nia świad czeń gwa -
ran cyj nych przed łu ża ją cych ter min gwa ran cji (art. 581 k.c.).

Gwa ran cja ja ko ści a rę koj mia za wa dy

Re la cja mię dzy przy słu gu ją cy mi za ma wia ją ce mu upraw -
nie nia mi z ty tu łu gwa ran cji ja ko ści, a upraw nie nia mi z ty tu łu
rę koj mi za wa dy po le ga na tym, iż ku pu ją cy mo że swo bod -
nie de cy do wać o tym, czy bę dzie re ali zo wał swo je upraw -
nie nia z gwa ran cji, czy z rę koj mi, za cho wu jąc re żim praw ny
wła ści wy dla ka żdej z tych in sty tu cji. Po zwa la to na lep szą
ochro nę in te re su za ma wia ją ce go, zwa żyw szy, że czę sto
wcho dzą w grę ró żni ad re sa ci żą dań, bo przy rę koj mi zo bo -
wią za nym jest za wsze wy ko naw ca, przy gwa ran cji zaś ten,
kto wy sta wił do ku ment gwa ran cyj ny, a w prak ty ce by wa to
naj czę ściej wy ko naw ca ro bót lub pro du cent.

Ure gu lo wa nie
w Wa run kach Kon trak to wych FI DIC

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

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

4
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Ce lem DRBF jest nie tyl ko roz strzy ga nie ale w pierw szym
rzę dzie za po bie ga nie po wsta wa niu spo rów. Ro la In ży nie ra
jest w tym wzglę dzie nie do prze ce nie nia.

Pre hi sto ria

Ko rze nie wie lu spo rów tkwią w mro kach okre su przy go -
to wa nia in we sty cji. To wów czas ro dzą się de cy zje, ja kże czę -
sto, bę dą ce źró dłem przy szłe go spo ru. 

Zgod nie z chwa leb ną prak ty ką In we stor do ko nu je wy bo -
ru In ży nie ra na dłu go przed roz po czę ciem bu do wy i ko rzy -
sta z Je go wie dzy i do świad cze nia na eta pie przy go to wań. 
 Wy bór lo ka li za cji przy szłej bu do wy wi nien uwzględ niać

utrud nie nia na eta pie jej re ali za cji. Istot ne jest aby In we stor
okre ślił wszyst kie oko licz no ści któ re mo żli we są do prze wi -
dze nia na tym eta pie i ja sno je okre ślił w ma te ria łach prze -
tar go wych tak, aby przy szły wy ko naw ca mógł je oce nić,
wy ce nić i uwzględ nić w pla nach swo je go po stę po wa nia.
Ukry wa nie nie sprzy ja ją cych oko licz no ści i po ten cjal nych
za gro żeń to ty po wa bom ba z opóź nio nym za pło nem.

 Błę dy w do ku men ta cji pro jek to wej zda rza ją się ka żdej
pra cow ni pro jek to wej. Pro jek ty bez błę dów w przy ro dzie
nie wy stę pu ją. Na to miast ró żna jest ich wa ga oraz ilość.
Za le żą od ja ko ści pra cow ni kon sul tin go wej co, z re gu ły,
znaj du je od bi cie w ni skiej ce nie ofe ro wa nej przez tę pra -
cow nię. Ro lą In ży nie ra jest bądź pra wi dło we wy ko na nie
tej do ku men ta cji pro jek to wej, je śli Je mu zo sta ło to zle co -
ne, bądź do ra dze nie In we sto ro wi do ko na nie wy bo ru pro -
jek tan ta na ba zie QPBS (Qu ali ty Pri ce Ba se Se lec tion).

 Przy go to wa nie prze tar gu. Prze targ to pod su mo wa nie ca -
łe go sze re gu de cy zji. Wa żnych de cy zji. Wy bór for my or -
ga ni za cyj nej (Ge ne ral ny Wy ko naw ca czy Con struc tion
Ma na ge ment, re ali za cja ca łe go przed się wzię cia czy po -
dział na eta py). Przy śred nio i bar dzo zło żo nych in we sty -
cjach o for mie i spo so bie re ali za cji prze są dza ją ba da nia
i ana li zy. Z jed nej stro ny wa żna jest po daż ryn ku pra cy lub
do stęp ność su row ców. Z dru giej stro ny, mo żli wo ści za -
pew nie nia fi nan so wa nia i czas nie zbęd ny do po zy ska nia
pierw szych wpły wów z in we sty cji. In ży nier od ru cho wo za -
czął by re ali za cję sie ci ka na li za cyj nej od ostat nie go przy -

łą cza a za koń czył na sta cji oczysz cza nia. Eko no mi ka pro -
ce su pod po wia da od wrot ną ko lej ność. Za czy na my bu do -
wę od oczysz czal ni, pod łą cza my pierw szych klien tów
i mo że my już po bie rać na le żne opła ty od tych, któ rzy zo -
sta li przy łą cze ni. Ot przy kład ja kich wie le. Wy bór wa run -
ków kon trak to wych to nie tyl ko kwe stia ko lo ru okład ki
ksią żki. Przy du żych, trud nych i uni kal nych za da niach po -
wie rze nie wy spe cja li zo wa nej fir mie za rów no pro jek to wa -
nia jak i re ali za cji ma wie le za let i wie lu zwo len ni ków.
W ta kich wy pad kach pro fe sjo na li zmo wi mu si to wa rzy szyć
rze tel ność i uczci wość tej fir my. Zło że nie lo sów in we sty -
cji w jed ne rę ce to du ża od po wie dzial ność cią żą ca za rów -
no na przyj mu ją cej zle ce nie fir mie jak i na zle ce nio daw cy.
Mi mo ro sną cej licz by re ali za cji we dług mo de lu De sign
and Bu ild, na dal kró lu je od dziel ne zle ca nie pro jek to wa -
nia i od dziel ne wy ko naw stwa. Jest to for ma po pu lar na
szcze gól nie w przy pad ku prost szych i bar dziej ty po wych
obiek tów. Mo żna wów czas po wie rzyć funk cję In ży nie ra
kon sul tan to wi pro jek tu ją ce mu obiekt. Za ma wia ją cy uzy -
sku je do bro dziej stwo kon ty nu acji pro ce su przy go to wa nia
i za rzą dza nia in we sty cją. Eli mi nu je się do dat ko we go
uczest ni ka na bu do wie, uprasz cza ko mu ni ka cję i w spo -
sób bar dziej kla row ny roz ło żo na jest od po wie dzial no ści.
Z dru giej stro ny jed nak ro sną wy ma ga nia wo bec kon sul -
tan ta, któ re mu po wie rza my za rów no pro jek to wa nie jak
i za rzą dza nie in we sty cją. Mu si on po sia dać do świad cze -
nie za rów no w pro jek to wa niu jak i za rzą dza niu in we sty -
cją. W kra jach Eu ro py cen tral nej, z któ rej po cho dzę,
z ra cji uwa run ko wań hi sto rycz nych, wie le firm kon sul tin -
go wych na dal ofe ru je al bo tyl ko pro jek to wa nie al bo tyl ko
peł nie nie funk cji In ży nie ra. Zmie nia się to po wo li pod pre -
sją ryn ku. Ka żda z wspo mnia nych wy żej de cy zji mo że
prze są dzić o spraw nej bądź burz li wej re ali za cji bu do wy.

 Przy go to wa nie Kon trak tu to od dziel ne za gad nie nie. Wa -
run ki Kon trak to we FI DIC skła da ją się z Wa run ków Ogól -
nych, któ re nie po win ny być zmie nia ne oraz z Wa run ków
Szcze gól nych do pa so wy wa ne ka żdo ra zo wo do ak tu al -
nych po trzeb. Ty le teo ria. Na gmin nym zja wi skiem jest
udo wad nia nie przez urzęd ni ków za ma wia ją ce go, że oni
wie dzą le piej! Ce lem jest zre ali zo wa nie in we sty cji, w mia -
rę mo żli wo ści w bu dże cie i o cza sie. Tym cza sem wie lu
urzęd ni kom zda je się, że ich na czel nym za da niem jest za -
bez pie cze nie in te re sów za ma wia ją ce go. Po tra fią wpi sać
w kon trakt, że „je śli w do ku men ta cji za ma wia ją ce go są
błę dy to kon se kwen cje po nie sie wy ko naw ca”. Wa run -
kiem spraw nej re ali za cji in we sty cji jest zrów no wa że nie
praw i obo wiąz ków stron kon trak tu. O tam tej za sa dzie za -
po mi na ją lub jej nie ro zu mie ją urzęd ni cy za ma wia ją ce go.
Dla te go war to przy go to wa nie wa run ków kon trak to wych
zle cić pro fe sjo nal ne mu kon sul tan to wi, war to jest za ufać
je go do świad cze niu i cen nym jest aby ten kon sul tant nie
ule gał wszyst kim fa na be riom swe go zle ce nio daw cy.

Inżynier & spory
Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
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W kon tek ście tym wy da je się oczy wi sta ro la In ży nie ra ja -
ko „tru sted ad vi ser” dla In we sto ra.

Cza sy no wo żyt ne

Pod pi su je my kon trakt! Bal, kon fe ren cja pra so wa, zdję cia
w pra sie i te le wi zji... Jesz cze ka żdy się obu rza na ja ką kol wiek
wzmian kę o mo żli wo ści wy stą pie nia kon flik tu. To się mo że
przy tra fić in nym ale nie nam oczy wi ście. 
 A mo że jed nak stwo rzy my Ko mi sję Roz jem czą? Tak

na wszel ki wy pa dek. To In ży nier po wi nien do pil no wać,
prze ko nać obie Stro ny, że war to, że sa ma jej obec ność już
po ma ga, za po bie ga.
Do cho dzi my do sed na spra wy. In ży nier za sia da na swo -

im zło tym tro nie i za czy na rzą dzić. Spo sób spra wo wa nia wła -
dzy ma istot ne zna cze nie dla pro spe ri ty kra iny, szczę ścia jej
miesz kań ców i spo so bów roz wią zy wa nia kon flik tów któ re
nie chyb nie przyj dą. Zau wa żcie Pań stwo, że krwa we re wo lu -
cje są do me ną państw rzą dzo nych prze dyk ta to rów. Po dob -
nie jest, do pew ne go stop nia, na bu do wie. In ży nier mą dry,
wi dzą cy za rów no pro ble my jak i po trze by obu Stron ma wie -
le mo żli wo ści roz ła do wa nia na pię tej sy tu acji gdy tyl ko bu rza
po ja wia się na ho ry zon cie. 
 In ży nier ma wła dzę, ma pra wo żą dać i wy ma gać, ale ma

też przy pi sa ne Mu pra wem (kon trak tu) i oby cza jem obo -
wiąz ki. Oczy wi ście naj pro ściej za pi sać w kontr ak cie, że
za wszyst ko od po wia da wy ko naw ca. Prze no sze nie na wy -
ko naw cę swo ich obo wiąz ków jest zja wi skiem czę stym.
Do pie ro kło po ty w trak cie re ali za cji, opóź nie nia i spo ry
uświa da mia ją za ma wia ją cym, że nie tę dy dro ga. Na uka
by wa cza sem bar dzo kosz tow na. 

 In ży nier po wi nien do pil no wać aby Wy ko naw ca miał za -
pew nio ny front ro bót, wol ny od wad praw nych, do stęp ny
w za kre sie i cza sie prze wi dzia nym w pro gra mie in we sty -
cji. In ży nier ma za dbać by Wy ko naw ca otrzy mał pra wi dło -
wo opra co wa ną do ku men ta cję pro jek to wą, kom plet ną
i na czas. Aby ta do ku men ta cja mia ła na czas za twier dze -
nie za ma wia ją ce go (je śli jest wy ma ga ne), Zwy kle też do Je -
go obo wiąz ków na le ży wy ty cze nie głów nych osi obiek tu.
Pro szę zwró cić uwa gę jak czę sto pa da sło wo „czas”. Lep -
szą dla bu do wy jest zła de cy zja niż jej brak. Złą de cy zję mo -
żna po pra wić, cza sem wy co fać się z niej, pod czas gdy
brak de cy zji opóź nia bu do wę, de mo bi li zu ję, po wo du je

mar no traw stwo cza su i mo cy prze ro bo wych, pie nię dzy
i bar dzo czę sto le ży u źró deł przy szłe go kon flik tu. 

 Do In ży nie ra na le ży in ter pre ta cja kon trak tu. Pra wo do in -
ter pre to wa nia kon trak tu to w du żej mie rze echo je go ro li
roz jem cy w po przed niej wer sji Wa run ków Kon trak to wych.
In ży nier nie ma pra wa zmie nić kon trak tu ale ka żdy, na wet
naj bar dziej pre cy zyj nie na pi sa ny kon trakt za wsze po zo -
sta wia wie le miej sca na in ter pre ta cje.

 Naj czę ściej spo ty ka nym źró dłem kon flik tów jest oce na ro -
bót do dat ko wych oraz wpro wa dzo nych zmian. Zau wa żcie
Pań stwo, że w obu przy pad kach pierw sza oce na sy tu acji
i pierw sze de cy zje na le żą wła śnie do In ży nie ra! To On de -
cy du je czy da na ro bo ta jest za war ta w Kontr ak cie, czy też
za jej wy ko na nie na le ży się Wy ko naw cy do dat ko we wy na -
gro dze nie. Czy Wy ko naw ca na by wa pra wa do przed łu że -
nia Cza su na Wy ko na nie? Od fa cho wo ści i rze tel no ści
In ży nie ra w tych sy tu acjach bar dzo du żo za le ży. Pro fe sjo -
nal ny Wy ko naw ca rzad ko kie dy zgła sza rosz cze nia ewi -
dent nie bez pod staw ne bo wie, że nisz czy jesz cze do brą
wów czas współ pra cę z In ży nie rem i In we sto rem, na któ -
rej po win no mu za le żeć, oraz ma świa do mość, że rosz -
cze nia bez za sad ne prę dzej czy póź niej zo sta ną od da lo ne.
Spra wa przed sta wia się ina czej kie dy Stro ny są w per ma -
nent nym kon flik cie. Wów czas sto so wa ne są wszyst kie
chwy ty.
Iden ty fi ko wa nie się In ży nie ra z in te re sa mi In we sto ra,

za ce nę rze tel no ści i bez stron nej oce ny za ist nia łych na bu -
do wie sy tu acji to po czą tek klę ski In we sto ra. To pierw szy
krok do spo rów, opóź nie nia bu do wy, ro sną cych kosz tów.

Przy szłość

Od In we sto ra za le ży pra wi dło wy wy bór i wła ści wa po zy -
cja In ży nie ra w kontr ak cie. 

Od In ży nie ra, w du żym stop niu, za le ży do bra re ali za cja
bu do wy. 

W in te re sie In we sto ra jest zro bie nie wszyst kie go co mo -
żli we w ce lu unik nię cia spo rów.

Praw dy oczy wi ste? Tak, tyl ko ja kże czę sto zda je my się
o tym nie pa mię tać?

Inżynier & spory
Rola Inżyniera w zapobieganiu sporów
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W dniu 17 paź dzier ni ka 2009 r. mi ja czte ry la ta od wej ścia
w ży cie no we li za cji ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go, któ -
ra w spo sób za sad ni czy zmie ni ła tryb po stę po wa nia
przed są da mi po lu bow ny mi.

W miej sce do tych cza so wej księ gi III czę ści pierw szej kpc
wpro wa dzo no no wą część pią tą za ty tu ło wa ną „Sąd po lu -
bow ny (ar bi tra żo wy)”.

Po trze ba zmia ny prze pi sów re gu lu ją cych po stę po wa nie
przed są da mi ar bi tra żo wy mi by ła zgła sza na od daw na nie
tyl ko przez śro do wi ska praw ni cze. Pró by no we li za cji prze -
pi sów po dej mo wa ne kil ka krot nie w la tach 1990 – 2004 nie
przy nio sły re zul ta tu aż do 2005 ro ku.

Wpro wa dze nie no wo cze snych, bo opar tych o pra wo mo -
de lo we UN CI TRAL, prze pi sów mia ło ta kże istot ne zna cze -
nie z punk tu wi dze nia kon trak tów in we sty cyj nych. Ko rzy ści
pły ną ce z ar bi tra żo we go roz strzy ga nia spo rów w tej sfe rze
dzia łal no ści go spo dar czej do strze żo no już daw no, cze go do -
wo dem by ło m.in. wpro wa dze nie ty po wych klau zul ar bi tra -
żo wych do wzor ców kon trak tów FI DIC.

Ogrom na ró żno rod ność kon trak tów in we sty cyj nych, po -
czy na jąc od re mon tów do mów jed no ro dzin nych, po przez
kom plet ne obiek ty prze my sło we, aż do set ki ki lo me trów li -
czą cych au to strad po wo du je ta kże ró żno rod ność spoj rze nia
na pro ce du rę ar bi tra żo wą. Ró żno rod ność ta mo że ta kże wy -
ni kać z fak tu „ró żne go punk tu sie dze nia”. Ina czej, bo wiem
na po stę po wa nie przed są dem ar bi tra żo wym pa trzeć bę dzie

Kilka uwag w sprawie
przepisów kpc
o sądownictwie arbitrażowym (polubownym)

dr Andrzej TYNEL
Członek Rady Arbitrażowej przy KIG
Konsultant w firmie Baker and
McKenzie 
Honorowy Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Sądownictwa
Polubownego



ar bi ter lub sę dzia, a ina czej peł no moc nik stron po stę po wa -
nia, czy in ży nier od po wie dzial ny za stro nę re ali za cyj ną kon -
trak tu. Nie za le żnie jed nak od te go, kto i z ja kiej per spek ty wy
przy glą da się ar bi tra żo wi za wsze mu si po sia dać świa do -
mość za cho dzą cych zmian w prze pi sach i bra ków, ja kie te
prze pi sy po sia da ją.

Po mi mo krót kie go okre su obo wią zy wa nia no we li z 2005
ro ku ujaw ni ły się lu ki i nie do sko na ło ści re dak cyj ne no wych
prze pi sów.

Już prze pi sy wpro wa dza ją ce wy wo ła ły dys ku sje. Zgod nie
z tre ścią art. 2 pwkpc po stę po wa nia przed są da mi po lu bow -
ny mi oraz po stę po wa nia przed są da mi po wszech ny mi co
do stwier dze nia sku tecz no ści wy ro ku są du po lu bow ne go,
stwier dze nia wy ko nal no ści wy ro ku są du po lu bow ne go oraz
ze skar gi o uchy le nie wy ro ku są du po lu bow ne go, wsz czę te
przed wej ściem w ży cie no wych prze pi sów, to czą się we -
dług prze pi sów do tych cza so wych.

Po wsta ła wąt pli wość czy prze pi sy in ter tem po ral ne mo żna
sto so wać w od nie sie niu do po sta no wień ma te rial no praw -
nych, ta kich jak n. p. prze pi sy do ty czą ce za pi su na sąd po -
lu bow ny, czy też w ta kich przy pad kach na le ży od wo ły wać
się do prze pi sów wpro wa dza ją cych ko deks cy wil ny. Zgod -
nie z art. XXVI pwkc do sto sun ków praw nych po wsta łych
przed wej ściem w ży cie no wych prze pi sów na le ży sto so wać
pra wo do tych cza so we.

W jed nym z orze czeń Sąd Naj wy ższy przy jął, iż do za pi su
na sąd po lu bow ny (a więc prze pi sów ma te rial no -praw nych)
do ko na ne go przed wej ściem w ży cie no wych prze pi sów, na -
le ży sto so wać pra wo do tych cza so we (orze cze nie z dnia 22
lu te go 2007 r. w spra wie IV CSK 200/06. OSN CP 2008, nr. 2
poz. 25).

Dla isto ty po stę po wa nia ar bi tra żo we go, u pod staw któ re -
go le ży za wsze umo wa stron, pod sta wo wym pro ble mem jest
usta wo we okre śle nie za kre su przed mio to we go spraw, któ -
re mo gą być roz po zna wa ne przez ar bi traż. Cho dzi o tak zwa -
ną „zdat ność ar bi tra żo wą” (ar bi tra bi li ty).

Z te go punk tu wi dze nia istot ne wąt pli wo ści wzbu dza prze -
pis art. 1157 kpc de fi niu ją cy zdat ność ar bi tra żo wą, czy li ina -
czej mó wiąc za kres spraw, któ re mo gą być roz po zna wa ne
przez są dy ar bi tra żo we. Zgod nie z tre ścią po wo ła ne go prze -
pi su stro ny mo gą pod dać pod roz strzy gnię cie są du ar bi tra -
żo we go spo ry o pra wa ma jąt ko we lub spo ry o pra wa
nie ma jąt ko we – mo gą ce być przed mio tem ugo dy są do wej.
Po wsta je py ta nie czy wy móg „zdat no ści ugo do wej” od no si

się za rów no do spo rów o pra wa ma jąt ko we jak i nie ma jąt ko -
we. Od po wiedź na to py ta nie ma istot ne zna cze nie, po nie -
waż prze są dza o za kre sie przed mio to wym spraw ob ję tych
po ję ciem „zdat no ści ar bi tra żo wej” a tym sa mym krę gu
spraw, któ re mo gą pod le gać kom pe ten cji są dów ar bi tra żo -
wych.

Do dat ko we trud no ści z okre śle niem za kre su „zdat no ści
ar bi tra żo wej” po wsta ją w związ ku z tre ścią art. 1163 §. 1 kpc.
Prze pis ten od no szą cy się do za pi su na sąd po lu bow ny za -
miesz czo ny w umo wie (sta tu cie) spół ki han dlo wej da je
asumpt do po sta wie nia te zy, iż po wo ła ny prze pis sta no wi lex
spe cia lis w sto sun ku do art. 1157 kpc. Tym sa mym mo żna
twier dzić, iż wy móg „zdat no ści ugo do wej” nie do ty czy spo -
rów wy ni ka ją cych z umo wy spół ki.

W tej kwe stii za brał już głos Sąd Naj wy ższy stwier dza jąc
w Uchwa le z dnia 7 ma ja 2009 r. sygn. akt: III CZP 13/09, iż
prze pis art. 1163 § 1 kpc nie za wie ra nor my szcze gól nej
w sto sun ku do art. 1157 kpc w za kre sie wy ma ga nia, aby spo -
ry pod da ne pod roz strzy gnię cie są du po lu bow ne go mo gły
być przed mio tem ugo dy są do wej.

Za gad nie nie to po sia da już ta kże ob szer ną li te ra tu rę jed -
na kże nie uda ło się wy pra co wać jed no li te go sta no wi ska
w tej kwe stii. W kon se kwen cji nie wąt pli wie ko niecz na bę -
dzie in ter wen cja usta wo daw cy.

Kry tycz nie oce nio na zo sta ła zmia na do ty czą ca prze słu -
cha nia świad ków w po stę po wa niu ar bi tra żo wym. Zgod nie
z uprzed nio obo wią zu ją cym prze pi sem art. 706 § 1 kpc sąd
ar bi tra żo wy był upo wa żnio ny do od bie ra nia przy rze cze nia
od świad ków. Mo żli wość ta ka nie tyl ko wzmac nia ła po zy cję
są du ar bi tra żo we go, lecz ta kże wpły wa ła na wa gę do wo do -
wą ze znań świad ków. Obec nie obo wią zu ją cy prze pis
art. 1192 kpc prze wi du je wśród środ ków do wo do wych prze -
słu cha nie świad ków, lecz mil czy w spra wie ewen tu al ne go
od bie ra nia od świad ka przy rze cze nia. Da ło to asumpt do po -
sta wie nia i obro ny te zy, iż sąd ar bi tra żo wy nie jest wład ny
do od bie ra nia przy rze cze nia od świad ków. Za te zą tą opo -
wia da się więk szość au to rów. Osta tecz ne roz strzy gnię cie tej
kon tro wer sji po win no na le żeć do usta wo daw cy.

Po da ne wy żej przy kła dy wska zu ją na nie do sko na ło ści
obec nie obo wią zu ją cych prze pi sów re gu lu ją cych po stę po -
wa nie przed są da mi ar bi tra żo wy mi. Wie lu z nich nie da się
usu nąć dro gą in ter pre ta cji czy wy kład ni orzecz nic twa Są du
Naj wy ższe go. Nie wąt pli wie ko niecz na bę dzie in ter wen cja
usta wo daw cy.
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głos w dyskusji

Fe lie ton
W gro nie kil ku dzie się ciu osób sta no wią cych eli tę lu dzi zaj -

mu ją cych się pro fe sjo nal nie re ali za cją ro bót bu dow la nych
wy słu cha łem wy kła du na te mat funk cjo no wa nia Usta wy o Za -
mó wie niach Pu blicz nych dla tych ro bót. Wy kła dow ca re la -
cjo no wał ak tu al nie obo wią zu ją cą treść Usta wy, pra ce nad jej
no we li za cją oraz per spek ty wy dal szej no we li za cji do no we li -
za cji – ma łej, du żej i jesz cze ja kiejś. Bar dzo mą dry wy kład.
Sa la re ago wa ła za da wa niem wie lu py tań pro sząc o wy ja śnie -
nie na wet bar dzo pod sta wo wych kwe stii, a ta kże zgła sza ła
sze reg re flek sji zwią za nych z tym te ma tem, co świad czy ło
o ży wym za in te re so wa niu słu cha czy. Za sta no wi ło mnie jed -
no – je śli lu dzie za li cza ni do eli ty tak re agu ją i ma ją ty le wąt -
pli wo ści, to jak by re ago wa li na tą wie dzę licz ni wój to wie,
bur mi strzo wie i ich urzęd ni cy, któ rych ży cie zmu sza do sto -
so wa nia tej usta wy. Szu ka nie od po wie dzi na ta kie py ta nie
przy wo ła ło mi pew ną aneg do tę ze świa ta te atru. Otóż, je śli
ak tor w pierw szym ak cie sztu ki wbi ja na sce nie gwóźdź (to
jest ro bo ta bu dow la na), to widz po wi nien bar dzo uwa żnie
śle dzić ak cję tej sztu ki, aby pra wi dło wo ode brać od po -
wiedz po ja wia ją cą się w ostat nim ak cie na py ta nie kto, kie -
dy, dla cze go i gdzie na tym gwoź dziu za wi śnie. 

Usta wa dys cy pli nu je uczest ni ków pro ce sów re ali za cji ro -
bót bu dow la nych na kła da jąc na nich bar dzo licz ne obo wiąz -
ki. Ka żde pra wo obok obo wiąz ków po win no da wać ta kże
upraw nie nia, w tym ta kże pra wo do zdro we go roz sąd ku.
A czy tak jest? – za sta nów my się.

Z Usta wy wy ni ka m.in. kil ka po jęć, od któ rych póź niej za -
le ży prze bieg pro ce su po stę po wa nia np. po ję cia ro bót
– uzu peł nia ją cych, czy do dat ko wych, lub in ne – zmia ny,
ro bo ty prze wi dy wal ne lub nie prze wi dy wal ne. Od po wied nia
kwa li fi ka cja kon kret nej ro bo ty bu dow la nej w od nie sie niu
do tych po jęć, po wo du je czę sto zu peł nie in ny tok po stę po -
wa nia ze stro ny za ma wia ją cych i wy ko naw ców. Po stę po wa -
nie to by wa, już po je go za koń cze niu, pod da wa ne kon tro li
przez wszel kie go ro dza ju słu żby nad zo ru ją ce. O tym, że ta
kwa li fi ka cja by wa su biek tyw na, świad czyć mo gą przy to czo -
ne przez wy kła dow cę przy kła dy: orze cze nia ar bi trów, ko re -
spon den cja i wy kład nie ro zu mie nia tych po jęć przez ró żne

sza cow ne, wy so kiej ran gi in sty tu cje ad mi ni stra cji pań stwo -
wej. Te in ter pre ta cje czę sto są kon tro wer syj ne i dys ku syj ne.
Kon tro le rzy nie po dej mu ją dys ku sji z re ali za to ra mi o ta kiej,
czy in nej in ter pre ta cji prze pi sów, oni po pro stu wy ma ga ją
i sto su ją nie kie dy bar dzo dra stycz ne sank cje, je śli ich wy -
kład nia nie po kry wa się z in ter pre ta cją uczest ni ków pro ce -
su in we sty cyj ne go. Co więc ma ją po cząć zwy kli, sza rzy
wy ko naw cy ro bót bu dow la nych, któ rzy nie dys po nu ją tak
roz le głą wie dzą, a czę sto kie ru ją się po pro stu zdro wym roz -
sąd kiem. Ry zy ku jąc po peł nie nie błę dów, bu du ją i li czą, że
mo że nikt im tych błę dów po peł nio nych w do brej wie rze nie
bę dzie wy ty kał i nie po wie si na przy sło wio wym gwoź dziu
wbi tym w ścia nę w pierw szym ak cie sztu ki. Je śli się prze li -
czą, to mu szą od po ku to wać w myśl za sa dy kra wiec za wi nił,
a szew ca po wie si li.

Ka żdy prze pis, choć by naj lep szy, prze cho dzi pew ne eta -
py funk cjo no wa nia. Są to ko lej no: po da nie do pu blicz nej
wia do mo ści po je go pra wo moc nym uchwa le niu; za po zna -
nie się z tre ścią te go prze pi su przez oso by, któ re bę dą zo -
bo wią za ne do je go sto so wa nia (w bar dzo sze ro kim
za kre sie); okres wdra ża nia, któ ry cza sa mi trwa dłu gi czas;
i wresz cie okres sto so wa nia; po nim do pie ro mo żna spo rzą -
dzać pod su mo wa nie skut ków je go funk cjo no wa nia; a na -
stęp nie przy stę po wać do prac nad zmia ną i mo dy fi ka cją;
cykl za my ka po now nie uchwa la nie i opu bli ko wa nie do po -
wszech ne go sto so wa nia no wej wer sji prze pi su. Nie mo że
być tak, że w mo men cie opu bli ko wa nia no we go prze pi su
już przy go to wu je się je go no we li za cję, a już zu peł nie ka ry -
god nym jest pra co wa nie nad no we li za cją do no we li za cji. Kto
to wy trzy ma? Kto jest w sta nie ta kie prze pi sy prze strze gać?
Ab surd go ni ab surd.

Ro bo ty bu dow la ne są spe cy ficz nym ro dza jem za mó wień
pu blicz nych, in nym niż do sta wa ja kie go kol wiek urzą dze nia
po wsta ją ce go w za mknię tym za kła dzie pra cy. Ka żda ro bo ta
bu dow la na jest swe go ro dza ju pro to ty pem (czyn no ści po -
wta rza ją cych się, ale nie przed miot ro bót), jest wy ko ny wa -
na w wa run kach po lo wych (nie w za mknię tym za kła dzie), jej
wy ko ny wa nie trwa czę sto na wet kil ka lat, to zna czy w zmien -
nych wa run kach miej sca, cza su, śro do wi ska ze wnętrz ne go
i sto sun ków spo łecz nych. Czy w ta kim sta nie rze czy mo żna
pre cy zyj nie roz po cząć i opi sać przed miot za mó wie nia
na eta pie prze tar gu i za war cia umo wy, tak, jak te go wy ma -
ga art. 29 UZP? Mo je wie lo let nie do świad cze nie uzy ska ne
w bu dow nic twie po zwa la mi na stwier dze nie, że ta kie go sta -
nu ja jesz cze ni gdy i ni gdzie nie spo tka łem, a Usta wa wy ma -
ga pre cy zji. Ro dzi się więc py ta nie Quo va dis pol skie
bu dow nic two? Do pu ść my zdro wy roz są dek do te go sta nu
rze czy, nie bój my się, że wy ko naw cy to wy ko rzy sta ją. Obok
obo wiąz ków daj my tym lu dziom pra wa do dzia ła nia w do -
brej wie rze. Zau faj my tym, któ rzy pod ję li się trud ne go dzia -
ła nia in we sto wa nia w no we obiek ty bu dow la ne.

Roboty budowlane
w zamówieniach publicznych

Jan
ZAMBRZYCKI
Niezależny inżynier konsultant
Członek zarządu SIDiR



Young Pro fes sio nals Ma na ge ment Tra ining Pro gram me
(YPMTP) to kurs ad re so wa ny do mło dych in ży nie rów. Or ga -
ni zo wa ny jest do rocz nie pod pa tro na tem FI DIC’a. Spra wa -
mi tech nicz ny mi kur su zaj mu je się pry wat na fir ma
kon sul tin go wa z Da nii. Pro wa dzą cym kurs był, jak co ro ku,
Ste en Fre de rik sen z Da nii. W te go rocz nej edy cji te go kur su
wzię ło udział kil ku dzie się ciu uczest ni ków re pre zen tu ją cych
wszyst kie za wy jąt kiem An tark ty dy kon ty nen ty świa ta.
Uczest ni ka mi by li człon ko wie ka dry za rzą dza ją cej du żych
mię dzy na ro do wych kor po ra cji oraz mniej szych lo kal nych
firm. Po śród gro na in ży nie rów zna la zło swo je miej sce rów -
nież dwóch ar chi tek tów, w tym au tor te go tek stu. Gdy cha -
rak te ry zo wa li śmy na po cząt ku je go trwa nia swo je syl wet ki,
wszy scy pod kre śla li, że są pa sjo na ta mi swo je go za wo du. At -
mos fe rę pa sji i spo re go za an ga żo wa nia mo żna by ło wy czuć
pod czas in ter ne to wych se sji oraz warsz ta tów w Lon dy nie. 

Ce lem te go kur su jest uwra żli wie nie je go uczest ni ków
na istot ne pro ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem współ cze -
snych firm kon sul tin go wych. Ma on na ce lu przy go to wa nie
ich do sta wie nia czo ła wy zwa niom zwią za nym z funk cjo no -
wa niem no wo cze snej fir my kon sul tin go wej na zglo ba li zo wa -
nym ryn ku usług. 

Kurs roz po czął się póź ną zi mą 2009 ro ku, a swój fi nał miał
na mię dzy na ro do wej kon fe ren cji FI DIC’a w Lon dy nie we
wrze śniu te go sa me go ro ku. Więk szość cza su je go uczest -
ni cy po świę ci li na pra cę w śro do wi sku wir tu al nym, gdzie ko -
rzy sta li z od da nej do ich dys po zy cji, in ter ne to wej plat for my.
Na po cząt ku zo sta li śmy za po zna ni ze struk tu rą za jęć, me to -
dą ich pro wa dze nia, spo so bem ko mu ni ka cji oraz czte re ma
za da nia mi kur so wy mi. Pierw sze za ję cia by ły wir tu al nym spo -
tka niem za po znaw czym. Mie li śmy czas na prze ła ma nie lo -
dów oraz prze ko na nie się, że no wo cze sne środ ki
ko mu ni ka cji wy ma ga ją do sko na łej ja ko ści trans fe ru da nych.
Zo sta li śmy po dzie le ni na dwie gru py ćwi cze nio we oraz po -
pro sze ni o wy bra nie nazw dla swo ich grup. Wkrót ce roz po -
cząć się mia ła pra ca nad za da nia mi kur so wy mi. 

Pierw sze za da nie do ty czy ło pro ble mu za rzą dza nia za so -
ba mi ludz ki mi w fir mach kon sul tin go wych. Na szym men to -
rem przy roz wią zy wa niu te go za da nia był Ben No vak
z Ka na dy. Ana li za pro ble mu od by wa ła się na przy kła dzie
dwóch wy ima gi no wa nych firm. Pierw sza z nich – ABS, to fir -

ma o tra dy cyj nej, zhie rar chi zo wa nej struk tu rze, ma ją ca swo -
ją sie dzi bę w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki. Dru ga to ela -
stycz na i dy na micz na fir ma G -dex z Lon dy nu. Oby dwie fir my
zna ją się i współ pra cu ją ze so bą przy ró żnych pro jek tach.
Po za koń cze niu ostat nie go wspól ne go za da nia oka za ło się,
że G -dex znacz nie le piej ra dzi so bie z no wo cze snym za rzą -
dza niem pro jek tem a ABS bo ry ka się z bra kiem ela stycz no -
ści i wy kwa li fi ko wa nej ka dry. G -dex zło żył ABS pro po zy cję
po łą cze nie dwóch firm. Ana li za tej sy tu acji wy ka zu je, że fak -
tycz nie jest to pro po zy cja prze ję cia fir my ABS przez G -dex. 

Ana li za opi sa ne go przy kła du skło ni ła nas do za sta no wie -
nia się nad do nio słą ro lą za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi (hu -
man re so ur ces ma na ge ment) w fir mach kon sul tin go wych.
Oka zu je się, że nie ża le nie od ich roz mia ru i po la dzia ła nia
jest to istot ny aspekt wpły wa ją cy na efek tyw ność po czy nań
fir my. Uczest ni cy mie li rów nież mo żli wość sku pie nia się
nad aspek tem prze ję cia i łą cze nia firm. Ten po uf ny i wy ma -
ga ją cy uwa żnych kon sul ta cji pro ces nie mo że po zo stać bez
wpły wu na za trud nio nych w fir mach pra cow ni ków. Zaw sze
ce lo we jest wy ko na nie bi lan su zy sków i strat oraz osza co wa -
nie, czy ak tu al na sy tu acja eko no micz na jest naj wła ściw sza
dla ta kich dzia łań. 

Te ma tem dru gie go za da nia kur so we go by ła struk tu ra wła -
sno ścio wa firm kon sul tin go wych. Nad tym te ma tem pra co wa -
li śmy pod okiem Dick’a Kell z Au stra lii. Struk tu ra wła sno ścio wa
ana li zo wa nej fir my zmie nia ła się w cią gu kil ku dzie się ciu lat jej
funk cjo no wa nia. Po cząt ko wo wła ści cie la mi fir my by ło dwóch
jej za ło ży cie li, pro fe so rów uni wer sy tec kich. W cią gu ko lej nych
lat fir ma roz ra sta ła się, a jej struk tu ra wła sno ścio wa ewo lu owa -
ła. Osta tecz nie spół ka we szła na gieł dę pa pie rów war to ścio -
wych. Jej kon dy cja fi nan so wa nie speł nia ła ocze ki wań
wła ści cie li. Na szym za da niem by ło prze ana li zo wa nie słusz no -
ści de cy zji do ty czą cych struk tu ry wła sno ścio wej, któ re zo sta ły
pod ję te w cza sie funk cjo no wa nia fir my. 

Ana li za te go ro dza ju pro ble mów jest nie zmier nie istot na
dla zro zu mie nia za sa dy funk cjo no wa nia współ cze snych
firm, dzia ła ją cych w wa run kach glo bal nej eko no mii. 

Ko lej ne za da nie kur so we do ty czy ło wy jąt ko wo ak tu al ne -
go za gad nie nia mar ke tin gu fir my kon sul tin go wej. Na szym
men to rem przy pra cy nad tym te ma tem był Bayo Ade ola.
Pro blem mar ke tin gu, re kla my, po szu ki wa nia i pro mo wa nia
wła snej mar ki stał się jed nych z naj istot niej szych ele men tów
bu do wa nia stra te gii funk cjo no wa nia no wo cze snej fir my.
Czę sto wśród in ży nie rów po pu lar ny jest po gląd, że naj wła -
ściw szą re kla mą są za do wo le ni z mo ich usług klien ci. Nie
spo sób nie zgo dzić się z ta kim zda niem. Z dru giej jed nak
stro ny na ryn ku usłu go wym po ja wi ło się wie le firm upra wia -
ją cych agre syw ny mar ke ting. Py ta nie ja kie za da li śmy so bie
pod czas pra cy nad tym za da niem by ło na stę pu ją ce: w ja ki
spo sób po win ni śmy się od na leźć po mię dzy ty mi dwo ma
skraj ny mi po sta wa mi? Zło tym środ kiem wy da je się być
umac nia nie swo jej po zy cji ryn ko wej po pierw sze po przez
rze tel ne wy ko ny wa nie swo ich obo wiąz ków, ale jed no cze śnie
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po przez pro pa go wa nie in for ma cji o swo ich suk ce sach. Bu -
do wa ny dzię ki ta kiej za sa dzie wi ze ru nek fir my bę dzie miał
so lid ne pod sta wy i nie po zo sta wi po czu cia dys kom for tu dla
klien ta, któ ry od kry je, że za ko lo ro wą fa sa dą stro ny in ter ne -
to wej nie stoi rze tel ny kon sul tant. 

Ostat nie za da nie, ja kim zaj mo wa li śmy się pod opie ką Ma -
xi me Ma zlo um, do ty czy ło za gad nień za rzą dza nia pro jek tem
re ali zo wa nym w ob cym śro do wi sku kul tu ro wym. Ta kże
z tym pro ble mem wie lu z nas sty ka się na co dzień. Po zor -
nie zbli żo ne do na sze go kra je oka zać się mo gą po wa żną pu -
łap ką przy re ali za cji mię dzy na ro do we go pro jek tu. Błęd ne
osza co wa nie ry zy ka pod czas wy ce ny i za rzą dza nia mię dzy -
na ro do wym pro jek tem mo że być po wa żnym pro ble mem,
na ja ki mo że my na tra fić w na szej prak ty ce za wo do wej. Pra -
ca nad tym za da niem skło ni ła nas do scha rak te ry zo wa nia
na szych ro dzi mych śro do wisk biz ne so wych. Oka za ło się, że
nie do prze ce nie nie są ich uwa run ko wa nia kul tu ro we. Na -
wet po mi mo zbli żo ne go pra wo daw stwa, śro do wi sko kul tu -
ro we w zna czą cy spo sób od dzia łu je na za rzą dza nie
pro jek tem. W in nym świe tle ja wi się rów nież zna ny nam
aspekt za rzą dza nia ry zy kiem w da nym pro jek cie. 

Na tle roz wa żań do ty czą cych pra cy w od mien nym śro do wi -
sku kul tu ro wym, w cie ka wy spo sób uda ło nam się uwi docz nić
pro blem ko rup cji. In te re su ją cym spo strze że niem wy da ję się
być, ska la i ro dzaj te go zja wi ska. Po zor nie ko ja rzy się ono głów -
nie z wrę cza niem ko rzy ści ma jąt ko wej ce lem osią gnię cia okre -
ślo nych ce lów. Uczest ni cy kur su i na si men to rzy zgo dzi li się
jed nak, że pro blem jest głęb szy i na wet w spo łe czeń stwach
po zor nie wol nych od te go ty pu zja wisk, mo żna go za ob ser wo -
wać. Prze ja wia się tam w bar dziej sub tel ny spo sób. Czy ni gdy
nie by ło dla nas za sta na wia ją ce, że więk szość zle ceń od okre -
ślo ne go pu blicz ne go za ma wia ją ce go uzy sku je jed na fir ma?
Dla cze go przed sta wi cie le sek to ra pu blicz ne go uczest ni czą
w kosz tow nych szko le niach or ga ni zo wa nych przez sek tor pry -
wat ny? Nie spo sób szyb ko zna leźć do brą od po wiedź na ta kie
py ta nia. Wa żne jest jed nak uwra żli wie nie na ta kie pro ble my
i za ko rze nie nie bra ku ak cep ta cji dla ko rup cji.

Naj bar dziej in te re su ją cą czę ścią szko le nia by ło warsz ta -
to we spo tka nie wszyst kich je go uczest ni ków oraz men to rów
w Lon dy nie. Po kil ku mie sią cach pra cy przy po mo cy in ter -
ne to wej plat for my mie li śmy oka zję spo tkać się twa rzą
w twarz. Warsz ta ty roz po czę li śmy od pod su mo wa nia wszyst -
kich oma wia nych w trak cie kur su za dań pro jek to wych. Po -
now nie wró ci li śmy do ana li zy naj wa żniej szych wnio sków.
Oka za ło się, że wspól na dys ku sja oraz uwa gi przy słu chu ją -
cych się jej men to rów po mo gły nam pod su mo wać na sze
roz wa ża nia w for mie kil ku na stu istot nych punk tów. Sta ły się
one pod sta wą do opra co wa nia pre zen ta cji, któ rą mia ła zo -
stać przed sta wio na na fo rum ob rad ple nar nych kon fe ren cji.
Na sza pre zen ta cja skła da ła się z trzech czę ści. 

Pierw sza z nich do ty czy ła za gad nie nia za rzą dza nia za so -
ba mi ludz ki mi i struk tu ry wła sno ścio wej firm. Pod su mo wu -
jąc na sze kur so we i warsz ta to we roz wa ża nia sku pi li śmy się
na kil ku za gad nie niach zwią za nych z ty mi pro ble ma mi.
Zwró ci li śmy uwa gę na czy tel ność pro ce su po dej mo wa nia
de cy zji w fir mie, stra te gię suk ce sji, stra te gię przej mo wa nia
bądź zmie nia nia struk tu ry wła sno ści fir my. Naj cie kaw szym
aspek tem, któ ry na świe tli li śmy w to ku pre zen ta cji wy da je się
być jed nak stra te gia przy cią ga nia mło dych i uta len to wa nych
pra cow ni ków do fir my. To bo wiem od nich w przy szło ści bę -
dzie w du żej mie rze za le żeć jej kon dy cja, oni bę dą bu do wać
jej mar kę i być wy znacz ni kiem jej kon ku ren cyj no ści. 

Dru ga część pre zen ta cji kon cen tro wa ła się na za gad nie -
niach zwią za nych ze zrów no wa żo nym roz wo jem fir my dzia -
ła ją cej w wie lo kul tu ro wym śro do wi sku. Oka zu je się, że
za gad nie nia zwią za ne z pro jek to wa niem w ob cym kul tu ro -
wo śro do wi sku są zna ne uczest ni kom kur su. Ka żdy z nas
miał swo je prze my śle nia do ty czą ce re ali za cji pro jek tów w in -
nym kra ju, czy na wet na in nym kon ty nen cie. Wszy scy zgo -
dzi li śmy się, że w ta kim przy pad ku naj istot niej sze jest
wy ka za nie du że go zro zu mie nie i tak tu wo bec in nej kul tu ry
pra cy. Pro jekt po wi nien być za rzą dza ny w spo sób przej rzy -
sty i zde cy do wa ny na ka żdym je go eta pie. W na szej pre zen -
ta cji pod kre śli li śmy du żą od po wie dzial ność, wo bec lo kal nej
spo łecz no ści, au to rów i za rzą dza ją cych pro jek tem. Ta kie
po dej ście gwa ran tu je wy pra co wa nie wza jem ne go za ufa nia
i zro zu mie nia oraz uła twia re ali za cję pro jek tu. 

Ostat nia część na szej pre zen ta cji do ty czy ła czę sto za nie -
dby wa ne go za gad nie nia wi ze run ku in ży nie ra. Po now nie
prze ko na li śmy się, że pre zen tu je się on w ró żny spo sób w ró -
żnych kra jach. Oka zu je się, że we wschod niej czę ści Eu ro py
za wód in ży nie ra ma wy ższą ran gę, niż na przy kład w Au stra -
lii, czy No wej Ze lan dii. Pro fe sjo na li sta, ja kim po wi nien być
ka żdy kon sul tant i in ży nier, po wi nien po tra fić za pre zen to wać
swo ją pro fe sję w atrak cyj ny spo sób. Obec nie nie wy star cza -
ją ce sta je się sa mo su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków.
Cie ka wie pod su mo wał to je den z na szych men to rów Ben No -
vak mó wiąc, że za wód in ży nie ra wy ma ga za an ga żo wa nia, nie
tyl ko w re ali za cję pro jek tów, ale rów nież twór cze go po dej -
ścia do swo jej pro fe sji, by cia ak tyw nym na ró żnych po lach
ży cia za wo do we go. Pod su mo wu jąc roz wa ża nia do ty czą ce
wi ze run ku in ży nie ra, wska za li śmy na istot ną ro lę, ja ką po wi -
nien ode grać w tym wzglę dzie FI DIC. 

Naj więk szą war tość kurs YPMTP miał dla pra cow ni ków
du żych, mię dzy na ro do wych kor po ra cji. Mo gą oni dzię ki nie -
mu le piej zro zu mieć spo sób funk cjo no wa nia swo ich firm
oraz le piej od na leźć się w ich struk tu rze. Dla mnie, ja ko pra -
cow ni ka mniej szej fir my, był on jed nak rów nie in spi ru ją cy.
Bra ko wa ło mi jed nak częst sze go od nie sie nia do nie co
mniej szej ska li fir my. 

Idea kur su skie ro wa ne go do mło dych pro fe sjo na li stów
jest zde cy do wa nie bar dzo cen na i god na kon ty nu acji. Nie co
do ży cze nia po zo sta wia stro na tech nicz na je go or ga ni za cji.
In te rak tyw na plat for ma oka zy wa ła się cza sem za wod na. Bra -
ko wa ło rów nież mo żli wo ści częst sze go omó wie nia z men to -
ra mi pro ble mów zwią za nych z za da nia mi kur so wy mi.
Naj bar dziej owoc ne oka za ły się spo tka nia na szej gru py kur -
so wej w sie ci i wspól na dys ku sja nad za da niem. Zde cy do -
wa nie naj lep szą i naj cie kaw szą czę ścią kur su by ły warsz ta ty
po prze dza ją ce kon fe ren cję FI DIC’a w Lon dy nie. Spo tka nie
in nych uczest ni ków i wspól na pra ca nad za da nia mi by ła bar -
dzo in spi ru ją cym do świad cze niem. Wy mia na do świad czeń
i po glą dów na te mat pro ble mów, z ja kim ka żdy z nas zma ga
się na co dzień, jest do świad cze niem nie do prze ce nie nia. 

Kurs YPMTP bę dzie kon ty nu owa ny w na stęp nym ro ku.
Pod ko niec kon fe ren cji w Lon dy nie mie li śmy oka zję prze ka -
zać na sze uwa gi je go or ga ni za to rom. Do ty czy ły one głów nie
spo so bu or ga ni za cji je go cza su. Su ge ro wa li śmy ko niecz -
ność za ara nżo wa nia do dat ko we go spo tka nia uczest ni ków
kur su oraz zwró ci li śmy uwa gę na ko niecz ność uła twie nia
kon tak tu po mię dzy kur san ta mi, a men to ra mi. Wszyst kim
przy szło rocz nym kur san tom chcia łem ży czyć po wo dze nia.
War to spoj rzeć na nasz trud ny i cie ka wy za wód z szer szej
per spek ty wy a YPMTP da je ta ką mo żli wość.
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planowanie

Ni niej sze opra co wa nie jest dru gim z se rii trzech ar ty ku -
łów przed sta wia ją cych me to dy pla no wa nia. W po przed nim
ar ty ku le przyj rze li śmy się pod sta wo wym za gad nie niom do -
ty czą cym pla no wa nia oraz zna cze niu po stę pu ro bót znaj du -
ją cych się na ście żce kry tycz nej w świe tle pro ble mu
opóź nień w sto sun ku do pro gra mu bu do wy (har mo no gra -
mu). W tym ar ty ku le na to miast przyj rzy my się sy tu acji, w któ -
rej rze czy ma ją się źle, co skut ku je wy stą pie niem spo rów
na tle ko niecz no ści wpro wa dza nia zmian do har mo no gra -
mu, a to z ko lei wią że się z rosz cze nia mi wy ni ka ją cy mi
z opóź nie niem wy ko na nia ro bót przez wy ko naw cę. Fir my
wy ko naw cze są czę sto świa do me za rów no te go pro ble mu
jak i po trze by przy go to wa nia się do spo ru, pod czas gdy In -
ży nier czę sto sty ka się z po dob ny mi za gad nie nia mi za le d -
wie raz czy dwa pod czas swo jej ka rie ry za wo do wej
i za pa mię tu je je ja ko stre su ją ce do świad cze nie wią żą ce się
z ogrom ny mi przy go to wa nia mi i ko niecz no ścią sta wie nia się
w są dzie. W sy tu acji spa da ją cych cen i ma le ją cych ma rży
spra wy ta kie bę dą od gry wać co raz więk sze zna cze nie w co -
dzien nej dzia łal no ści In ży nie ra. Pi sząc ten ar ty kuł mia łem
na ce lu zwięk sze nie ogól nej świa do mo ści na te mat te go ty -
pu za gad nień. Trze ci ar ty kuł z tej se rii do ty czyć bę dzie usta -
le nia ro dza ju i uję cia ilo ścio we go kosz tów po no szo nych
przy uza sad nia niu rosz cze nia.

Do ku men to wa nie zda rzeń

W przy pad ku po ten cjal nych spo rów zwią za nych z cza sem
re ali za cji, chciał bym zwró cić uwa gę Pań stwa na kil ka kla -
sycz nych błę dów, z któ ry mi po mi mo, że są oczy wi ste, ma -
my ca ły czas do czy nie nia. Przy go to wu jąc pro gra my
(har mo no gra my) i ich ak tu ali za cje po win ni śmy pa mię tać
o ich nu me ro wa niu, co umo żli wi póź niej szą iden ty fi ka cję
oraz szcze gól nie zwró cić uwa gę na to, by ka żdy z okre sów
po stę pu ro bót był za pi sy wa ny w od dziel nym pli ku. Zda rza
się bar dzo czę sto, że wer sje elek tro nicz ne są ak tu ali zo wa ne

z uwzględ nie niem bie żą ce go po stę pu ro bót, a wcze śniej szy
po stęp ro bót jest usu wa ny i w ta kiej sy tu acji ko niecz ne jest
od zy ski wa nie po przed nich za pi sów. Jest to czę sto mo żli we,
ale zwią za ne z kosz ta mi, a re kon struk cja pli ków w ra mach
śledz twa są do we go jest znacz nie dro ższa niż pro ste prze -
cho wa nie ko pii pli ku. Pla ni ści nie za wsze prze wi du ją im pli -
ka cje kosz to we swo jej pra cy i dla te go ma my zwy kle
nie ade kwat ne da ne od no śnie me tod i kosz tu uzy ska nia in -
for ma cji na te mat wy ko rzy sta nych pro gra mów. Im wię cej
wy sił ku wło ży my na po cząt ku w opra co wa nie za gad nień
kosz to wych wpro wa dza nych do za ło żeń pro gra mu (har mo -
no gra mu), tym ła twiej bę dzie roz wią zy wać pro ble my fi nan -
so we na za koń cze nie in we sty cji.

God ne po le ce nia w tym za kre sie wy da je się uzgod nie nie
wy bo ru opro gra mo wa nia już na po cząt ku pro jek tu. Mo że to
być Mi cro soft Pro ject, ale je śli do ko na li śmy ta kie go wy bo ru,
to trze ba wło żyć du żo wy sił ku w spraw dze nie, czy w pro jek -
cie nie ma nie lo gicz nych po wią zań, po nie waż funk cje ry sun -
ko we te go pro gra mu są bar dzo ela stycz ne, co wpraw dzie
jest przy ja zne dla użyt kow ni ka, ale nie ste ty przy czy nia się
do po wsta wa nia nie lo gicz nych po wią zań po mię dzy po szcze -
gól ny mi za da nia mi.

Po stę po wa nie na bu do wie

Pro gram (har mo no gram) po wi nien być ak tu ali zo wa ny co
mie siąc, a god nym za sto so wa nia po my słem jest do bra prak -
ty ka pre zen to wa nia ak tu al ne go har mo no gra mu na co mie -
sięcz nych Ra dach Bu do wy. Ka żda zmia na lub opóź nie nie
w wy ko na niu któ re goś z ele men tów har mo no gra mu po win -
na być po ka zy wa na ja ko pod sieć (cza sa mi zwa na fra gnet),
któ ra po dob nie jak ka żdy ele ment po win na pod le gać wstęp -
nej ana li zie co do ro dza ju opóź nie nia (zob. po przed ni ar ty -
kuł) oraz spraw dze niu czy sta no wi zda rze nie bę dą ce
ry zy kiem za ma wia ją ce go. Do In ży nie ra na le ży wy da nie sta -
no wi ska w tej spra wie, a do wy ko naw cy za ak cep to wa nie je -
go de cy zji lub nie zwłocz ne po wia do mie nie o od mien nym
sta no wi sku w tej spra wie, a na stęp nie po stę po wa nie zgod -
nie z pro ce du rą kon trak to wą. Glo bal ne po dej ście po le ga ją -
ce na od rzu ce niu ak tu ali za cji har mo no gra mu nie jest
za le ca ne, gdyż pro wa dzi ca łą spra wę pro sto do spo ru. Czę -
sta ostat nio prak ty ka wpro wa dza nia do umo wy za pi su, że co -
mie sięcz ne Ra dy Bu do wy nie sta no wią na rzę dzia
ko mu ni ka cji w ro zu mie niu umo wy rów nież nie jest god na
po le ce nia, gdyż sta no wi ko lej ną prze szko dę w dzia ła niu In -
ży nie ra ja ko kon tro lu ją ce go pro ces bu dow la ny i ogra ni cze -
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nie je go mo żli wo ści w roz wią zy wa niu pro ble mów po ja wia -
ją cych się w tym pro ce sie.

Har mo no gram po wi nien sta no wić za sad ni czy do ku ment
ro bo czy w po stę po wa niu z pro ble ma mi do ty czą cy mi cza su.
Jed nak co raz po wszech niej sze sta je się od rzu ca nie ak tu ali -
za cji har mo no gra mu, w wy ni ku cze go wy ko naw ca zo bo wią -
za ny jest do pi sa nia pism, a praw dzi wie de tek ty wi stycz nym
za da niem sta je się re kon struk cja har mo no gra mu spój ne go
z ró żny mi do ku men ta mi bu do wy. Jest to nie wąt pli wie kosz -
tow ne i bez ce lo we dzia ła nie, przy czym za da niem In ży nie ra
jest do ra dze nie za ma wia ją ce mu, aby uczest ni czył w co mie -
sięcz nych Ra dach Bu do wy (je śli wy po sa żo ny jest we wszyst -
kie kom pe ten cje) i w ich trak cie roz wią zy wał pro ble my lub
upo wa żnił In ży nie ra do po dej mo wa nia de cy zji. 

Roz li cze nie koń co we
i spra wy nie za ła twio ne

Je śli har mo no gram był ak tu ali zo wa ny re gu lar nie, a ele -
men ty spor ne do da wa no lub włą cza no ja ko pro ce du ry (fra -
gne ty) to wów czas mo żli we sta je się ana li zo wa nie ja kiejś
spra wy spor nej po wy stą pie niu zda rze nia i za mknię cie jej
w fa zie roz li cze nia koń co we go. Za le ca ne jest, aby ta kie spra -
wy roz wią zy wać na bie żą co w mie sią cu, w któ rym się po ja -
wią. Wa żne jest prze cho wy wa nie pli ków z do ku men ta mi
w za kre sie pla no wa nia bu do wy ma jąc na uwa dze ich ana li -
zę re tro spek tyw ną. Po ży tecz ną prak ty ką jest two rze nie ar ku -
szy za wie ra ją cych in for ma cje do ty czą ce ele men tów
spor nych zwią za nych z cza sem, a na stęp nie oma wia nie ich
z wy ko naw cą w ce lu do kład ne go okre śle nia, co do kład nie
jest kwe stią spor ną. W szcze gól no ści su ge ro wał bym okre -
śle nie ro dza ju opóź nie nia, oraz usta le nie ja kiej re kom pen sa -
ty ocze ku je wy ko naw ca. W wie lu przy pad kach po wszech ne
jest, że pro blem w tym mo men cie zni ka, zwłasz cza kie dy wy -

ko naw ca pro szo ny jest o re ali stycz ne po dej ście do pod sta -
wy praw nej rosz cze nia. Mo że to pro wa dzić do za wę że nia za -
kre su spo ru, co oszczę dza cza su i kosz tów przy go to wa nia
do spo ru oraz póź niej szej obro ny. In nym ob sza rem, w któ -
rym mo żna dojść do po ro zu mie nia jest har mo no gram „po -
wy ko naw czy”. W Pol sce for mal no ści ta kie, jak po zwo le nia,
ba da nia, od bio ry, wpi sy do dzien ni ka bu do wy i tym po dob -
ne two rzą ol brzy mią licz bę do ku men tów bu do wy, któ re do -
star cza ją mnó stwo da nych ze wnętrz nych po zwa la ją cych
na we ry fi ka cję łań cu cha zda rzeń. Po za przy pad ka mi bar dzo
zło żo nych spo rów, dys po no wa nie da ny mi od no śnie fak tycz -
nych zda rzeń przy naj mniej w za kre sie dat ich roz po czę cia
i za koń cze nia po win no po zwo lić na doj ście do po ro zu mie -
nia.

Czy war to wcho dzić w spo ry?

Po dej mo wa nie spo rów jest funk cją czte rech głów nych
czyn ni ków: 
a) mo żli wo ści po lu bow ne go ich roz strzy gnię cia
b) kwe stio no wa nych sum
c) sku tecz no ści me cha ni zmu roz wią zy wa nia spo rów
d) prze wi dy wa ne go NPV da nej czyn no ści (związ ku mię dzy

mo żli wą wy so ko ścią wy pła ty za rosz cze nie z ty tu łu ry zy ka
– mi nus koszt uzy ska nia roz strzy gnię cia)
Pod su mo wu jąc: je śli w umo wie nie ma za pi sów po zwa la -

ją cych In ży nie ro wi na po dej mo wa nie de cy zji, a klau zu le
o po wo ła niu ko mi sji roz jem czej lub roz wią zy wa niu spo rów
zo sta ły usu nię te z umo wy, to zgod nie z punk tem a) po wsta -
nie spo ru jest bar dziej praw do po dob ne.

Im więk sze kon trak ty, tym więk sze kwo ty pod le ga ją ce
spo rom. War tość prze tar gów pu blicz nych ro śnie, co w przy -
szło ści spo wo du je po ja wie nie się zwięk szo nej ten den cji
do po dej mo wa nia spo rów. Obec na sku tecz ność me cha ni -
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zmu roz wią zy wa nia spo rów w pol skich są dach jest nie wiel -
ka, a to znie chę ca do wno sze nia ta kich spraw do są du po -
nie waż zwią za ne jest z du żą nie pew no ścią co do wy ni ku
po stę po wa nia. Prze wi dy wa ny NPV jest w znacz nym stop niu
za le żny od kosz tów i wią że się z dwo ma głów ny mi czyn ni ka -
mi tj.:
a) ja ko ścią do ku men tów bu do wy
b) me to dą ana li zy

Ni ska ja kość pro wa dzo nych za pi sów (rów nież spe cy fi ka -
cji istot nych wa run ków za mó wie nia) skut ku je słab szy mi ar -
gu men ta mi obro ny w za kre sie przed mio tu spo ru
i nie pew no ścią co do wy ni ku spra wy, a to z ko lei za chę ca
stro nę prze ciw ną do roz po czę cia spo ru.

Wy bór me to dy ana li zy jest co praw da kom plek so wą de -
cy zją po dej mo wa ną po przej rze niu do stęp nych da nych oraz
usta le niu cha rak te ru spra wy pod le ga ją cej spo ro wi, ale mo -
żli wych jest tu kil ka uogól nień: im gor szej ja ko ści są do stęp -
ne da ne, tym kosz tow niej szy sta je się pro ces ich pre zen ta cji;

a im więk sze su my wcho dzą w za kres spo ru, tym bar dziej
praw do po dob ne sta je się, że przed sta wie nie do stęp nych in -
for ma cji wią zać się bę dzie z za sto so wa niem wy szu ka nych
i cza so chłon nych me tod. 

Me to da naj tań sza ja ko pierw sza

Naj mniej kosz tow ną me to dą ana li zy jest po rów na nie „pla -
no wa ne go” har mo no gra mu z har mo no gra mem „po wy ko -
naw czym”. Mo żna ją za sto so wać do po szcze gól nych
zda rzeń (lub okre sów cza so wych), wów czas ta ka me to da
czę sto okre śla na jest ja ko „ana li za okien ko wa” lub dla ca łe -
go okre su trwa nia pro jek tu.

Jest to naj prost sza wer sja nie wy ma ga ją ca żad ne go spe -
cjal ne go pro gra mu do opra co wa nia har mo no gra mu, któ rą
mo żna wy ko nać w Exce lu, np. na pod sta wie uzgod nio nych
ter mi nów. Słu ży do fak tycz nych po rów nań i mo żna ją wy ko -
rzy stać mo żli wie naj sze rzej do uzgod nie nia głów nej struk tu -

ry har mo no gra mu bez wzglę du na cha rak ter spo ru. Fakt, że
po wstał spór nie ozna cza ko niecz nie, że nic nie zo sta ło
uzgod nio ne. Jest to me to da ob ser wa cyj na.

Dru gą me to dą ob ser wa cyj ną jest nor mal ne po stę po wa -
nie zgod nie z po wy ższym, a na stęp nie okre so we ak tu ali zo -
wa nie har mo no gra mu: 

Efekt ten mo żna osią gnąć, je śli har mo no gram jest ak tu -
ali zo wa ny w spo sób re gu lar ny, a tę in for ma cję mo żna przed -
sta wić w ró żny spo sób w za le żno ści od in ter pre ta cji
i po trzeb nych wy ja śnień. Za le ży to od opro gra mo wa nia wy -
bra ne go dla da ne go ce lu. W trak cie trwa nia in we sty cji mo -
żna przed sta wiać da ne z pew ne go po zio mu in for ma cji ja ko
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czyn ność ru ty no wą, nie tyl ko dla ce lów zwią za nych ze spo -
rem. Da ne te mo żna przed sta wiać w ró żny spo sób i w tym
mo men cie za zwy czaj ko rzy sta się z opro gra mo wa nia spe -
cja li stycz ne go. Po ni ższy wy kres po ka zu je te sa me in for ma -
cje, któ re po ka za no w pro gra mie CCS Si te Plan:

Je śli za ło ży się, że ko lo ro we pa sma wy ra ża ją okre sy cza -
so we to, po do kład niej szym przyj rze niu się wy kre so wi, mo -
żna za uwa żyć, że znaj du ją się tu wszyst kie in for ma cje
z ar ku sza Exce la, a ta kże bar dziej przej rzy ste przed sta wie -
nie da nych do ty czą cych opóź nie nia. Cho ciaż ta for ma przed -
sta wie nia da nych mo że być uzy ska na bez opro gra mo wa nia
do pla no wa nia (praw do po dob niej naj ła twiej za po mo cą dia -
gra mów strzał ko wych) w tym mo men cie znacz nie ła twiej
jest jed nak sko rzy stać z pro gra mu prze zna czo ne go do te go
ce lu. Ta ka me to da ob ser wa cyj na po win na być sto so wa na
stan dar do wo na wszyst kich bu do wach, a jej od mia ną
w chwi li po wsta nia spo ru jest do da nie do dat ko wych szcze -
gó łów (fra gne tów) do da nych okre sów cza so wych, a na stęp -
nie ich prze ana li zo wa nie. Ta kie po stę po wa nie okre śla się
czę sto ja ko „szat ko wa nie cza su” lub „me to dę okien ko wą”.

Ide al nie jest, kie dy po wy ższa me to da jest wy ko rzy sty wa -
na w fak tycz nych za pi sach, ale mo że być rów nież sto so wa -
na po przez re kon struk cję zda rzeń w opar ciu o in ne za pi sy

lub po przez opra co wa nie okre sów po stę pu ro bót na pod sta -
wie ta bel Exce la, ró żnych wy kre sów w Mi cro soft Pro ject, lub
in nych do ku men tów bu do wy, co mo że być pra co chłon ne
i zwięk sza ją ce kosz ty pro ce du ry. Ta kie po stę po wa nie czę -
sto na zy wa my zmo dy fi ko wa ny mi lub zre kon stru owa ny mi ak -
tu ali za cja mi. Są to głów ne me to dy ob ser wa cyj ne przy czym
ist nie ją ich od mia ny opar te na ma po wa niu po śli zgu w wy ko -
na niu ro bót (flo at map ping), co jed nak ze wzglę du na zło -
żo ność za gad nie nia nie jest te ma tem ni niej sze go ar ty ku łu.

Mo de lo wa nie bar dziej zło żo ne

Bar dziej zło żo ne me to dy czę sto dzie li się na dwie głów ne
gru py, tj. me to dy ad dy tyw ne po le ga ją ce na pra cy na pod sta -
wie ba zo we go har mo no gra mu kon trak to we go (pla no we go)
i wpro wa dza niu ewen tu al nych zmian do te go har mo no gra -
mu. Dru ga z grup obej mu je me to dy sub trak tyw ne tj. za czy -
na ją ce od te go, jak zo stał zre ali zo wa ny pro jekt
(po wy ko naw czo) a na stęp nie wstecz nie ana li zu ją ce zda rze -
nia po przez szu ka nie ró żnic mię dzy tym, co zo sta ło zro bio -
ne, a tym co za pla no wa no do zro bie nia i wy ja śnia nia
przy czyn zda rzeń.
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We dług pla nu: dzia ła nie do przo du 

Jest to bar dziej skom pli ko wa ne po dej ście do te ma tu obej -
mu ją ce to, co czę sto okre śla się ja ko roz wią za nie „mo de lo -
wa ne”. Mo żna tu wy ró żnić dwie głów ne li nie, z któ rych jed na
po le ga na do da wa niu za dań do har mo no gra mu. Przy po mi -
na to przed sta wio ną po wy żej tech ni kę i cza sa mi okre śla się
ja ko me to dę „a je śli się za kli nu je?” Jest to ści śle po wią za ne
z sy tu acją, gdzie do ku men ty bu do wy są sła bo opra co wa ne
lub nie kom plet ne i gdzie uwzględ nia się sy tu ację fak tycz nie
wy stę pu ją cą, któ rą do da je się do pier wot nie uzgod nio ne go
har mo no gra mu ba zo we go.

Dla cze go jest to me to da 
dro ga i skom pli ko wa na?

Zło żo ność tej me to dy zwią za na jest z fak ta mi i do ku men -
ta cją po twier dza ją cą wy stą pie nie ja kichś zda rzeń. Re kon -
struk cja sce na riu szy ty pu: „co by by ło gdy by” czę sto wią że
się ze spo ra mi od no szą cy mi się za rów no do po wią zań lo -
gicz nych zwią za nych z re kon struk cją, uza sad nie niem praw -
nym zda rzeń wy bra nych do od two rze nia za pi sów
do ty czą cych po stę pu ro bót, a na wet sa mych za ist nia łych fak -
tycz nie zda rzeń. Ta ka re kon struk cja mo de lu, a w szcze gól -
no ści mo de lu, któ re go lo gi ka jest spój na w kil ku okre sach
po stę pu ro bót to bo le sne za da nie dia gno stycz ne. Cza sa mi

zda rza się, że obie stro ny spo ru bę dą mia ły ró żny po gląd
na spra wę i dla te go po ja wią dwa ró żne mo de le i dwa ró żne
po dej ścia. Spra wą war tą za cho du jest uzgod nie nie przez
stro ny już na po cząt ku pro gra mu kom pu te ro we go, któ ry bę -
dzie wy ko rzy sty wa ny do wy ja śnie nia ca łej sy tu acji. Po mo że
to w wy ko na niu pra cy, któ rą tak na praw dę trze ba by ło zro -
bić w trak cie trwa nia kon trak tu. 

Do tej po ry prze ana li zo wa li śmy je dy nie te mat opóź nie nia
w sto sun ku do har mo no gra mu, ale oczy wi ście w trak cie re -
ali za cji in we sty cji czę sto ma my do czy nie nia z prze rwa niem
ro bót. W tym kon tek ście przez opóź nie nie ro zu mie my czyn -
ni ki ma ją ce wpływ na da tę za koń cze nia ro bót tj. spra wy ma -
ją ce zwią zek z cza sem trwa nia. Z ko lei prze rwa nie ro bót
do ty czy me to dy pro wa dze nia ro bót tj. nie cią głe go pro wa -
dze nia ro bót lub nie wy daj nych me tod pra cy. Wią że się to ze
spo so bem wy ko rzy sta nia ma te ria łów i sprzę tu oraz ich przy -
dzie la nia do po szcze gól nych za dań. To z ko lei łą czy się ze
sto so wa niem sta wek jed nost ko wych, kosz ta mi przy spie sze -
nia tem pa ro bót itp., ale te spra wy po ru szo ne bę dą w ko lej -
nym ar ty ku le. Mo żli wość usta le nia da nych jest ge ne ral nie
zwią za na z tym, w ja kim stop niu po cząt ko wy ele ment cza so -
wy kosz tu zo stał przed sta wio ny licz bo wo w kosz to ry sie ba -
zo wym, oraz na ile ten ele ment kosz to wy zo stał prze nie sio ny
do pro gra mu (har mo no gra mu) ja ko za ło że nie dla spo so bu
pro wa dze nia ro bót. Ogól nie mó wiąc, ca ła ana li za cza so wa
oraz kosz ty zwią za ne z cza sem opie ra ją się na po rów na niu
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te go, co po cząt ko wo za mie rza no z tym, co fak tycz nie się wy -
da rzy ło. W więk szo ści przy pad ków zna my szcze gó ły fak tycz -
nych zda rzeń na pod sta wie do ku men tów
„po wy ko naw czych” i in for ma cji z dzia łu księ go wo ści, ale je -
śli pier wot ne za ło że nia by ły nie pre cy zyj ne i nie ja sne, to dys -
po no wać bę dzie my ubo gą ba zą dla po rów nań. 

Ana li za wstecz na na pod sta wie
do ku men tów po wy ko naw czych

Pro gra my po wy ko naw cze i pla no wa ne to dwa do ku men -
ty, któ re mo żna opra co wać z mniej szym lub więk szym wy -
sił kiem i po rów nać ze so bą ca ło ścio wo tak, jak zo sta ło to
po ka za ne na pierw szym wy kre sie. Mo żli we jest rów nież
prze nie sie nie ele men tów har mo no gra mu obar czo nych
opóź nie niem do har mo no gra mu po wy ko naw cze go, a na -
stęp nie jed no ra zo we ich usu nię cie. W ten spo sób pro gram
(har mo no gram) po wi nien wró cić do po przed nie go „pla no -
wa ne go” sta nu. Bar dziej zło żo na ana li za po le ga na wy ko na -
niu te go ćwi cze nia dla od dziel nych okre sów cza so wych lub
usu nię ciu nie któ rych opóź nień al bo po zo sta wie niu in nych
opóź nień w miej scu, gdzie wy stą pi ły. Jest to tzw. „eks trak cja
stop nio wa”.

Ten spo sób po stę po wa nia po le ga na po ru sza niu się
wstecz nie w kie run ku pier wot nie uzgod nio ne go pro gra mu
– a więc z pro gra mu usu wa ne są ko lej ne opóź nie nia, co zbli -
ża pro gram krok po kro ku do sta nu pier wot nie
za pla no wa ne go. In ny mi sło wy, ca ły ten pro ces my ślo wy od -
by wa się wzdłuż li nii zda rzeń tj. wszyst ko by ło by do brze
i zgod nie z pla nem, gdy by nie wy stą pi ło ta kie lub in ne zda -
rze nie, któ re skut ko wa ło opóź nie niem w sto sun ku do pro -
gra mu (har mo no gra mu).

Ten ro dzaj ana li zy wy da je się pro sty, ale je śli pro gra my
opra co wa ne na bu do wie oka zu ją się nie re al ne (zwłasz cza,
gdy opar te są na złej lo gi ce, co czę sto zda rza się przy za sto -
so wa niu pro gra mu Mi cro soft Pro ject) to wów czas ko niecz ne
sta je się do da nie, prze or ga ni zo wa nie lub sko ry go wa nie lo gi ki
po wią zań po mię dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi pro gra mu.
W tym mo men cie spra wy na bie ra ją wy so ce tech nicz ne go cha -
rak te ru i gro żą po wsta niem spo ru. Zaw sze na le ży sto so wać
opro gra mo wa nie z mo żli wo ścią po ka za nia ście żki kry tycz nej,
przy czym „po wy ko naw cza” ście żka kry tycz na ma zna cze nie
cen tral ne dla stwier dze nia, czy da ne opóź nie nie by ło fak tycz -
nie kry tycz ne, czy też rów no cze sne (zob. po przed ni ar ty kuł).

Pod su mo wa nie

Pre zen to wa ny te mat jest skom pli ko wa ny, gdyż do ty czą ca
go do ku men ta cja jest peł na wy ra żeń żar go no wych, za wie ra
su che in for ma cje i jest trud no zro zu mia ła. In ten cją te go ar -
ty ku łu by ło przy po mnie nie pod sta wo wych za sad pla no wa -
nia bu do wy uwzględ nia ją ce go po wsta nie spo ru są do we go,
oraz pró ba uczy nie nia te ma tu bar dziej zro zu mia łym i do stęp -
nym, a ta kże stwo rze nia punk tu od nie sie nia do dys ku sji
na te mat, któ ry praw do po dob nie od gry wać bę dzie co raz
więk szą ro lę w co dzien nym ży ciu w nad cho dzą cych la tach.
Ar ty kuł ma rów nież na ce lu rzu ce nie świa tła na to trud ne za -
gad nie nie oraz ob ja śnie nie uży wa ne go w nim żar go nu. Zda -
ję so bie spra wę z te go, że dla osób zaj mu ją cych się
oma wia nym te ma tem na co dzień spra wy po ru szo ne w ar ty -
ku le są pro ste i oczy wi ste, ale mo im ce lem by ło po da nie in -
for ma cji w skró cie i stwo rze nie punk tu star to we go dla tych,
któ rzy są za in te re so wa ni po głę bie niem in for ma cji na ten fa -
scy nu ją cy te mat.

planowanie



Ka żde dzie ło do wy ko na nia, sprzęt, wy rób czy ulep sze nie
wy ma ga prze pro wa dze nia stu diów i ba dań. 

Mo gą być one opra co wy wa ne przez:
 we wnętrz ne wy dzia ły firm zle ca ją cych
 wy dzia ły tech nicz ne firm pro duk cyj nych lub bu dow la nych
 fir my spe cja li stycz ne – sek tor pro fe sjo nal nych in ży nie rów

kon sul tan tów 

Fir my in ży nier skie osią gnę ły spo re zna cze nie w no wo cze -
snych go spo dar kach, roz sze rza jąc swo ją dzia łal ność na ob -
sza ry kon sul tin gu w za kre sie tech no lo gii. Ofe ru ją
kom plek so wy kon sul ting obej mu ją cy wszyst kie usłu gi po -
trzeb ne do zre ali zo wa nia za mie rze nia in we sty cyj ne go czy
wy pro du ko wa nia ja kie goś wy ro bu, a co za tym idzie przyj -
mu ją na sie bie ca łą od po wie dzial ność za wszyst kie dzia ła -
nia z tym zwią za ne.

Za da niem firm in ży nier skich jest zna le zie nie od po -
wie dzi na da ne wy ma ga nie i prze nie sie nie jej na po -
ziom za mie rze nia in we sty cyj ne go.

Fir my kon sul tin gu in ży nier skie go pro jek tu ją, pro wa -
dzą ba da nia i do pro wa dza ją do po wsta nia ca ło ści lub
czę ści za kła du pro duk cyj ne go, sprzę tu lub wy ro bu
prze my sło we go.

Peł nią ro lę łącz ni ka mię dzy wie dzą teo re tycz ną wy -
pra co wa ną przez na ukow ców a jej prak tycz nym za sto -
so wa niem. Dzię ki wy ko rzy sta niu no wej wie dzy
spra wia ją, że przed się wzię cie klien ta sta je się wy ko nal -
ne, a za tem re al ne.

Na przy kład, mi sja tych firm po le ga na za pro jek to wa niu
au to stra dy, szpi ta la, fa bry ki, mo stu lub za po ry wod nej (pro -
jekt, ob li cze nia tech nicz ne i ry sun ki szcze gó ło we), a na stęp -
nie nad zo ro wa niu bu do wy tych obiek tów przez fir my
bu dow la ne. Po nad to, ich za da nie mo że rów nież obej mo wać
za pro jek to wa nie pro duk tu, np. ukła du oświe tle nia wnę trza
sa mo cho du dla pro du cen ta sa mo cho dów, czę ści oprzy rzą -
do wa nia Air bus’a A380 lub tram wa ju.

Fir my kon sul tin gu in ży nier skie go wy ko nu ją pro jek ty tech -
nicz ne dla tych przed się wzięć i nad zo ru ją bu do wę lub pro -
duk cję re ali zo wa ną przez fir my spe cja li stycz ne dba jąc o to,
by re zul tat był zgod ny z ce la mi wy zna czo ny mi przez klien ta. 

Cza sa mi ter min „in ży nier ski” uży wa ny jest do okre śle nia
tyl ko jed nej czę ści tych usług lub ro bót.

Pro jek to wa nie przy po mi na pra cę „kom po zy to ra”,
któ ry two rzy fra zy mu zycz ne. Ta twór czość wy ma ga
łącz ne go speł nie nia po ni ższych wa run ków:

 per fek cyj ne go opa no wa nia ró żnych wcho dzą cych
w grę ele men tów, tzn. roz wią zań w za kre sie sto so -
wa nych me tod, opóź nień w sto sun ku do za ło żo ne go
har mo no gra mu i kosz tów;

 umie jęt no ści zin te gro wa nia wszyst kich in stru men -
tów, tzn. umie jęt no ści za rzą dza nia pro jek tem ja ko
ca ło ścią;

 zdol no ści do in no wa cji, tzn. szu ka nia no wych roz wią -
zań dla ka żde go pro jek tu, a w szcze gól no ści
uwzględ nie nia je go od dzia ły wa nia na śro do wi sko.

Pro duk cja przy po mi na pra cę „dy ry gen ta or kie stry”. Do ty -
czy za rzą dza nia przed się wzię ciem w ce lu do pro wa dze nia
go do za koń cze nia w ra mach za ło żo nych kosz tów, cza su do -
sta wy i ja ko ści, czy li za rzą dza nie ry zy kiem.

Dzia ła nie to obej mu je:
 wy bór i zor ga ni zo wa nie pra cy wszyst kich, licz nych prze -

cież mu zy ków, tzn. ró żnych uczest ni ków przed się wzię cia;
 za pew nie nie har mo nii mię dzy wszyst ki mi „in stru men ta -

mi”, tzn. za pew nie nie spój no ści mię dzy ró żny mi uczest ni -
ka mi pod czas re ali za cji przed się wzię cia

 dy ry go wa nie „or kie strą”, tzn. pro wa dze nie jej pra cy w ta -
ki spo sób, by uzy skać sa tys fak cjo nu ją cy po stęp prac w ra -
mach przed się wzię cia

 wy bi ja nie „ryt mu” ze spo ło wi mu zycz ne mu, tzn. za pew nie -
nie wy ko ny wa nia przed się wzię cia w rów nym tem pie.

Kon sul ting in ży nier ski na rzecz klien ta
 co da je kon sul ting in ży nier ski z punk tu wi dze nia

klien ta:
 opty ma li za cję na wszyst kich eta pach przed się -

wzię cia
 re ak cję ade kwat ną do zde fi nio wa ne go wy ma ga nia
 uwzględ nie nie ró żnych czyn ni ków ha mu ją cych

re ali za cję przed się wzię cia od naj wcze śniej szej je -
go fa zy

 w ce lu zre ali zo wa nia przed się wzię cia za mie rzo ne go
przez klien ta, fir ma kon sul tin gu in ży nier skie go mu si
za de mon stro wać, że jest w sta nie speł nić wy ma ga -
nia spe cy ficz ne dla da ne go przed się wzię cia. In no -
wa cyj ność obej mu ją ca szu ka nie roz wią zań
speł nia ją cych spe cjal ne wy ma ga nia klien ta jest nie -
od łącz ną czę ścią te go pro ce su. 

Miej sce kon sul tin gu in ży nier skie go w go spo dar ce
fran cu skiej

Kil ka liczb:
 215 000 miejsc pra cy, z któ rych pra wie po ło wa to in ży nie -

ro wie lub me na dże ro wie
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 ob ro ty: 36 mld eur w 2006 r.
 20 000 ofert pra cy rocz nie

Kon sul ting in ży nier ski – awan gar dą fran cu skiej kon -
ku ren cyj no ści na ryn kach mię dzy na ro do wych

Umie jęt no ści, któ re pro wa dzą do przy szłe go wzro -
stu w kra jach roz wi ja ją cych się i da ją prze wa gę wo bec
no wych po tęg go spo dar czych ta kich, jak Chi ny czy In -
die to do kład nie te umie jęt no ści, któ re cha rak te ry zu ją

kon sul ting in ży nier ski – zdol ność do szu ka nia roz wią -
zań in no wa cyj nych, znaj do wa nie no wych po my słów
i kon cep cji, za rzą dza nie co raz bar dziej zło żo ny mi
przed się wzię cia mi oraz przy kła da nie wa gi do wie dzy
na uko wej i tech nicz nej. To po wo dy, dla któ rych fir my
kon sul tin gu in ży nier skie go od gry wa ją wio dą cą ro lę
w utrzy my wa niu kon ku ren cyj no ści Fran cji i Eu ro py wo -
bec in nych kra jów świa ta. 

War to wy ja śnić ter min „przed się wzię cie” po nie waż mo że
być on ro zu mia ny w ró żny spo sób. W ni niej szej Bia łej Ksią -
żce sło wo „przed się wzię cie” ro zu mia ne jest w naj szer szym
zna cze niu do ty czą cym wszyst kich je go eta pów, w któ rych
uczest ni czą fir my kon sul tin gu in ży nier skie go.

Przed się wzię cie od by wa się zgod nie z ko lej no ścią dzia -
łań w trzech głów nych eta pach:
 etap wstęp ny od mo men tu po ja wie nia się po trze by

do „de cy zji o pod ję ciu dzia ła nia”. W tym okre sie przed -
się wzię cie obej mu je wszyst kie dzia ła nia, któ re na le ży
pod jąć w ce lu uza sad nie nia re ak cji na po trze bę, któ ra
osta tecz nie prze kształ ci się w kon kret lub de cy zję o nie -
podej mo wa niu dzia ła nia:
 wy ar ty ku ło wa nie ja kiejś po trze by, uza sad nie nie tej po -

trze by, sce na riu sze roz wią zań, któ re za spo ko ją tę po -
trze bę, stu dium wy ko nal no ści dla tych roz wią zań,
wy bór roz wią za nia i de cy zja o dzia ła niu.

 etap pro jek to wa nia i bu do wy, któ ry roz po czy na się wraz
z de cy zją o pod ję ciu dzia ła nia, w tym:
 okre śle nie te ma tu (pro gra mu), wy bór pro jek tan tów,

pro jekt (funk cjo nal ny, ar chi tek to nicz ny i opra co wa nia
dla po szcze gól nych bra nż), kosz ty, wy bór wy ko naw ców
lub pro du cen tów, za kres ro bót do mo men tu do sta wy.

 etap eks plo ata cji i kon ser wa cji trwa ją cy aż do roz biór ki,
obej mu ją cy usta no wie nie pro gra mów nor mal nej kon ser -
wa cji i eks plo ata cji oraz roz ruch (zwłasz cza w przy pad ku
za dań obej mu ją cych pro ce sy pod le ga ją ce opty ma li za cji).

Glo bal ne po dej ście łą czą ce w so bie trzy wy mie nio ne eta -
py za pew nia uwzględ nie nie wy zwań zwią za nych z da nym
przed się wzię ciem w za kre sie kosz tu ca ło ścio we go oraz dłu -
go ter mi no we go roz wo ju. 

Na le ży za uwa żyć, że praw dzi wa war tość do da na w bra -
nży in ży nier skiej kry je się w lu dziach. Bez wzglę du na to, czy
są in ży nie ra mi, ar chi tek ta mi, tech ni ka mi czy spe cja li sta mi
(z za kre su ochro ny śro do wi ska, pra wa itd.) są oni pro fe sjo -
na li sta mi, któ rzy umo żli wia ją re ali za cję zło żo nych przed się -
wzięć dzię ki swo jej zdol no ści do two rze nia no wych
po my słów.

Słow nik Fran cu skiej Aka de mii Na uk de fi niu je in no wa cję
ja ko: „wpro wa dze nie cze goś no we go do sto so wa nia
w prak ty ce lub w ja kiejś dzie dzi nie”. In no wa cji nie mo żna
my lić z od kry ciem, któ re jest „ak tem od kry cia cze goś, co
do tej po ry by ło nie zna ne lub nie za uwa żo ne” i jest ty po we
dla pra cy na uko wej.

Ba da nia są za pro gra mo wa nym lub spon ta nicz nym dzia -
ła niem, któ re go ce lem jest od kry cie no wych fak tów do ty czą -
cych od kry cia lub in no wa cji. W przy pad ku uni wer sy te tów,
a ta kże być mo że pań stwo wych in sty tu tów ba daw czych, sło -
wo to czę sto ozna cza „pod sta wo we ba da nia”. In ży nie ro wie
uwa ża ją, że nie wy ko nu ją ba dań pod sta wo wych, ale ra czej
in no wa cje lub na wet „ba da nia sto so wa ne”.

In no wa cja naj pro ściej mo że zo stać zde fi nio wa na ja ko
dzia ła nie pro wa dzo ne przez in ży nie rów w od ró żnie niu
od dzia ła nia ba da czy.

Kon sul ting in ży nier ski i in no wa cyj ność
W rze czy wi sto ści bra nża kon sul tin gu in ży nier skie go

w za kre sie pro jek to wa nia i wy ko na nia pro duk tu lub
obiek tu bu dow la ne go, wy ko rzy stu je zna ne kon cep cje,
do ko nu je ich ada pta cji lub ulep sze nia oraz łą czy w czę -
sto ory gi nal ną kon fi gu ra cję ele men tów w ce lu naj lep -
sze go speł nie nia wy ma gań da ne go przed się wzię cia.
Jest to za tem „ba da nie sto so wa ne”.

In no wa cją mo że być:
 szu ka nie cią głe go ulep sza nia, per fek cji w za kre sie

oszczęd no ści kosz tów, pro sto ty lub sku tecz no ści
 lub uzy ska nie no wych pro duk tów po przez po łą cze nie

pro duk tów ist nie ją cych lub po przez za sto so wa nie ja kie -
goś roz wią za nia w no wy spo sób

 lub praw dzi wy skok na przód, prze łom; ten aspekt do ko -
na nia prze ło mu przez „od kryw ców”, ba da czy lub in ży nie -
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rów (np. wy wo ły wa nie na prę żeń wstęp nych) jest za wsze
wy ni kiem:
– do stęp no ści no wych na rzę dzi po zwa la ją cych na dal szy

po stęp w da nym mo men cie (np. kom pas)
– no wych ogra ni czeń: przy sto so wa nie do zmian kli ma -

tycz nych, glo ba li za cji, kon ku ren cji itp.
– pod wa ża nia prze ko nań (np. Zie mia jest kwa dra to wa).

W kon sul tin gu in ży nier skim ist nie ją trzy ro dza je in no wa cji:
In no wa cja w przed się wzię ciach ope ra cyj nych – po le ga

na stwo rze niu no wej me to dy lub no we go pro duk tu lub wy -
two rze niu in no wa cyj ne go po łą cze nia już ist nie ją cych pro -
duk tów lub me tod

in no wa cja na żą da nie lub w prze wi dy wa niu wy ma gań klien -
tów – po le ga na prze pro wa dze niu stu diów ba daw czo -roz -
wo jo wych w ce lu za pro po no wa nia do kład nie
spre cy zo wa ne go roz wią za nia da ne go pro ble mu, od dzie -
le nie od przed się wzię cia ope ra cyj ne go

in no wa cja w za rzą dza niu przed się wzię cia mi w kon sor cjum:
po le ga na lep szym za pro jek to wa niu me tod i or ga ni za cji
ca łe go przed się wzię cia

Pu bli ko wa ne po ni żej tek sty sta no wią frag ment pu bli ka cji „Bia ła ksią żka. Kon sul ting in ży nier ski i in no wa cyj ność”, opra -
co wa nej przez Syn tec - Ingénie rie – fran cu ską Fe de ra cję Za wo do we go Kon sul tin gu In ży nier skie go, człon ka FI DIC i EF CA.

Dzia ła nia do pod ję cia w fir mach
kon sul tin gu in ży nier skie go

Przy szłe wy ni ki pra cy firm kon sul tin gu in ży nier skie go
na ryn kach kra jo wych i za gra nicz nych za le żeć bę dą od ich
ini cja ty wy i dy na mi ki w re ago wa niu na wy zwa nia wy ni ka ją -
ce z po trze by szu ka nia roz wią zań in no wa cyj nych.

a) in te gro wa nie, za rzą dza nie i wy ko rzy sta nie in no wa cyj no ści

Roz wią za nia in no wa cyj ne są śred nio i dłu go ter mi no wy mi
in we sty cja mi, a ich fi nan so wa nie mu si być spój ne z in te re -
sem i stra te gią fir my.

Wszy scy pra cow ni cy fir my, w tym jej kie row nic two, są prze ko -
na ni o po trze bie in no wa cji, ale nie wie dzą do kład nie jak ją stwo -
rzyć. Pod sta wo wą spra wą jest pa mię ta nie o tym, że in no wa cyj ność
w fir mach wy pły wa z go to wo ści do niej kie row nic twa fir my. Jest to
pod sta wo wy skład nik dzia łal no ści fir my i „spon ta nicz na” in no wa -
cyj ność jest mo żli wa tyl ko wte dy, gdy jest pla no wa na. 

In no wa cyj ność mo że rów nież sta no wić me to dę prze ka zy -
wa nia wie dzy z po zio mu wy ższych ran gą pra cow ni ków
do ni ższych. 

Na ko niec, pod sta wo wą spra wą jest zna le zie nie źró deł in -
no wa cji w „ob sza rze wol no ści”, z da la od ogra ni czeń zwią -
za nych z pro duk cją.

Za le ce nia

We wnętrz na or ga ni za cja fir my wy ma ga:
 Wy zna cze nia jed nej oso by do za rzą dza nia in no wa cyj no -

ścią, zdol nej do my śle nia w spo sób nie za le żny, dys po nu -
ją cej wy star cza ją cą ilo ścią cza su, na wet je śli ma jesz cze
in ne za da nia do wy ko na nia

 w za le żno ści od wiel ko ści i cha rak te ru dzia łal no ści fir my
po wy ższa funk cja mo że być spra wo wa na na ca ły etat lub
je go część przez oso bę z do świad cze niem, ale jed no cze -
śnie otwar tą na no we roz wią za nia.

Oso ba ta, a ta kże ze spół któ rym kie ru je, po trze bu je pew -
nej wol no ści od na ci sków zwią za nych z pod sta wo wą dzia -
łal no ścią fir my. Jed nak z dru giej stro ny, cią głość łań cu cha
„in no wa cja -pod sta wo wa dzia łal ność” mu si być za gwa ran to -
wa na dzię ki efek tyw nej ko or dy na cji ze stro ny pra cow ni ków
od po wie dzial nych za bie żą cą dzia łal ność fir my. 

Ro la ze spo łu in no wa cyj ne go po le ga na:
 przy go to wa niu fir my na no we wy zwa nia dzię ki no wym

me to dom i na rzę dziom zwięk sza ją cym wy daj ność
 po zna wa niu no wych pro duk tów, aby za pew nić fir mie kon -

ku ren cyj ność
 po moc w przy go to wa niu in no wa cyj nych ofert
 two rze nie ośrod ków kom pe ten cji od po wie dzial nych

za opra co wa nie no wych usług (wspie ra nie no wych po my -
słów)

 mo ni to ro wa nie no wych roz wią zań tech no lo gicz nych
na ryn kach kra jo wych i za gra nicz nych

 pro mo wa nie i uzna wa nie in no wa cji we wnątrz fir my

In ży nie ro wie mu szą prze ka zy wać in for ma cje na te mat
swo ich po my słów in no wa cyj nych w spo sób bar dziej efek -
tyw ny.

Do brym po my słem jest, aby ka żda fir ma In ży nie ra ko rzy -
sta ła z ja kie goś środ ka prze ka zu (np. in tra net, biu le tyn, se -
mi na rium itp.), w któ rym oce nia na by ła by war tość roz wią zań
in no wa cyj nych i roz po wszech nia ne in for ma cje na ich te mat,
przy naj mniej w ra mach fir my.

In no wa cje mo gą być rów nież oce nia ne ze wnętrz nie w pu -
bli ka cjach w pra sie spe cja li stycz nej lub w in ny usta lo ny spo -
sób. Wy ma ga to cza su po świę co ne go przez oso by
wy zna czo ne do te go za da nia. Sieć Syn tec -Ingénie rie (fran -
cu skie sto wa rzy sze nie kon sul tin gu in ży nier skie go) jest rów -
nież środ kiem ta kiej ze wnętrz nej ko mu ni ka cji.

 oce na war to ści roz wią zań in no wa cyj nych a oce na pra -
cow ni ków

Zalecenia dla branży
konsultingu inżynierskiego
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Do brą me to dą pro mo wa nia in no wa cji we wnątrz fir my jest
do ce nia nie umie jęt no ści pra cow ni ków do znaj do wa nia no -
wych roz wią zań. Po win no to być jed nym z kry te riów oce ny
pra cow ni ka.

b) Ko rzy ści pły ną ce ze wspo ma ga nia fi nan so we go

Stra te gia in no wa cyj no ści w fir mie po win na obej mo wać
po li ty kę fi nan so wą w tym za kre sie. Jest za tem wa żne, aby
czas po świę co ny na szu ka nie no wych roz wią zań do ty czył tyl -
ko dzia łal no ści in no wa cyj nej, a nie był wli cza ny do kosz tów
ogól nych. Bez ta kie go po dej ścia za wsze bę dzie ist nia ło ry -
zy ko wy stę po wa nia cza su nie opła co ne go lub „ukry te go”, co
bę dzie mia ło zły i de mo ty wu ją cy wpływ na pra cow ni ków. 

Za le ce nia

Na le ży:
 wię cej ko rzy stać z mo żli wo ści, ja kie da je kre dyt po dat ko -

wy na ba da nia
 wię cej ko rzy stać ze wspo ma ga nia fi nan so we go dla in no -

wa cji

W tym ce lu:
 nie na le ży wa hać się aby sko rzy stać z kon sul ta cji z OSEO

(fran cu ska agen cja wspie ra nia in no wa cyj no ści), na wet
w przy pad ku in no wa cji nie ma te rial nych

 na le ży usta lić ro lę In ży nie ra ja ko ko or dy na to ra ze spo łów
in no wa cyj nych i dzię ki te mu ko rzy stać z fi nan so wa nia
wno szo ne go przez in nych part ne rów

 trze ba mieć re fleks i uzy skać współ fi nan so wa nie dla „roz -
wią zań in no wa cyj nych”

 na le ży wię cej ko rzy stać ze wspar cia ze stro ny Ośrod ków
Kon ku ren cyj no ści

 na le ży pro mo wać udzie la nie kre dy tu po dat ko we go na ba -
da nia fir mom kon sul tin gu in ży nier skie go 

c) Ka pi ta li za cja wie dzy i do świad cze nia
Ka pi ta li za cja wie dzy i in no wa cji jest we wnętrz nym pro ce -

sem w fir mie, któ ry obej mu je:
 mo ni to ro wa nie ca łe go tech nicz ne go za kre su bra nży
 trans fer wie dzy:

– po przez spi sy wa nie pro to ko łów tech nicz nych
– co aching (prze ka zy wa nie wie dzy i do świad cze nia

przez „sta rych” pra cow ni ków „mło dym” pra cow ni kom
w fir mie)

– szko le nia 

 Uczest ni cze nie w sie ciach wie dzy:
– (sto wa rzy sze nia kon sul tin gu in ży nier skie go) Syn tec -

-Ingénie rie
– klu by ba daw cze
– itp.

Za le ce nia
 tob ser wa cja no wo ści w wie lu dzie dzi nach wie dzy tech -

nicz nej

Bra nża kon sul tin gu in ży nier skie go mu si wejść głę biej
w za gad nie nie in no wa cyj no ści, aby zdo by wać ka pi tał wie -
dzy o przy szłych te ma tach ba daw czych, sto su jąc na rzę dzia
za rzą dza nia wie dzą.

 Zdo by wa nie wie dzy z do świad cze nia i do radz twa 

Ka pi ta li za cja wie dzy i do świad cze nia jest spra wą pod sta -
wo wą (zwłasz cza z po wo du sta rze nia się spo łe czeń stwa).
Człon ko wie wy ższej ka dry kie row ni czej w fir mach po win ni
prze ka zy wać młod sze mu po ko le niu swo ją wie dzę zdo by tą
pod czas re ali za cji ró żnych za dań oraz do świad cze nie we
wdra ża niu no wych roz wią zań. Ta kie po dej ście wy ma ga peł -
nej sza cun ku pra cy opar tej na do ce nia niu kon kret nej wie dzy
ka żde go z tych pra cow ni ków. Do brze by ło by prze ana li zo -
wać sta re me to dy pra cy pod ką tem ich sku tecz no ści i szyb -
ko ści re ago wa nia na pro ble my.

d) In no wa cyj ność w me to dach pra cy fir my

Zmia ny w kie run ku po wsta nia spo łe czeń stwa opar te go
na wie dzy, bar dziej zło żo ny cha rak ter pro jek tów i wy zwa nia
dnia dzi siej sze go pro wa dzą do ko niecz no ści oce ny war to -
ści roz wią zań in no wa cyj nych w za kre sie sto so wa nych me -
tod, w czym fir my kon sul tin gu in ży nier skie go od gry wa ją
dość spe cjal ną ro lę. Wa żne jest, aby pro ces oce ny i ochro -
ny roz wią zań in no wa cyj nych naj bar dziej do bra nych do po -
trzeb stał się szyb szy i sku tecz niej szy w ob li czu dzi siej szych
wy zwań.

Za le ce nia

 Włą cze nie za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju do me tod za -
rzą dza nia

Bra nża po win na pra co wać nad uwzględ nie niem pro ce su
zrów no wa żo ne go roz wo ju w swo ich me to dach za rzą dza nia
łą cząc za le ca ny przez UE zrów no wa żo ny roz wój z wy so ką
ja ko ścią śro do wi ska.

 Uwzględ nie nie za rzą dza nia ry zy kiem w zło żo nych przed -
się wzię ciach

Po wy ższe wy ma ga:
 ana li zy me tod obec nie sto so wa nych we Fran cji i na świe -

cie
 opra co wa nia me tod sto so wa nych w na szych fir mach

(prze wod ni ki, ma te riał re fe ren cyj ny, ma po wa nie ry zy ka
w pro jek cie, ma try ce ana li tycz ne, pro ste sie ci, na rzę dzia
de dy ko wa ne, itp.)

 zin te gro wa nia tych me tod z pod sta wo wy mi me to da mi za -
rzą dza nia pro jek tem

 wy ło nie nie za dań do dat ko wych
 po in for mo wa nie wszyst kich uczest ni ków przed się wzię cia

o zna cze niu włą cze nia za rzą dza nia ry zy kiem do pro ce su
de fi nio wa nia przed się wzię cia, pro jek to wa nia i bu do wy

 opra co wa nia prze wod ni ka przez Syn tec -Ingénie rie (lub
we współ pra cy z wła ści wy mi mi ni ster stwa mi).

konsulting inżynierski



22
BIULETYN

aktualności

4 wrze śnia 2009 r. 
NWZCS SI DiR
W ho te lu 500 w Ze grzu od by ło się Nad zwy -
czaj ne Wal ne Zgro ma dze nie SI DiR po łą czo -
ne z in te gra cyj nym spo tka niem przy gril lu
i wy kła dem do ty czą cym zmian w Usta wie
Pra wo za mó wień pu blicz nych.
Wie czor ne spo tka nie, któ re od by wa ło się
na pa tio ho te lu z wi do kiem na je zio ro, prze -
cią gnę ło się do póź nej no cy; wszy scy ba wi -
li się zna ko mi cie i chwa li li po mysł. Jak
wia do mo – do bre idee po wsta ją w trak cie
swo bod nej wy mia ny my śli…
Na stęp ny dzień był już dniem wy tę żo nej
pra cy: roz po czął go wy kład Pa ni Ewy Wik -
to row skiej – Pre zes Fun da cji Za mó wień Pu -
blicz nych – Ini cja ty wa WIN - WIN, któ re go
przed mio tem by ły ostat nie zmia ny w Usta -
wie Pzp. 
Ko lej nym punk tem spo tka nia by ło NWZCS
SI DiR po świę co ne zmia nom w Sta tu cie Sto -
wa rzy sze nia. Zmia ny te, po za nie licz ny mi
wy jąt ka mi głów nie o cha rak te rze po rząd ku -
ją cym zo sta ły za twier dzo ne, w kształ cie pro -
po no wa nym przez Za rząd.

13-16 wrze śnia 2009 r.
Kon fe ren cja & GAM FI DIC, Qu een Eli za -
beth II Con fe ren ce Cen tre, Lon dyn
W dniach 13-16 wrze śnia od by ła się do rocz -
na kon fe ren cja FI DIC. SI DiR re pre zen to wał
Pre zes Krzysz tof Woź nic ki, oraz dwóch przed -
sta wi cie li Ko ła Mło dych Pro fe sjo na li stów Pa -
no wie Mar cin Spy ra i Woj ciech Wię cła wek,
któ rzy bra li udział w pro gra mie szko le nio wym
‘The FI DIC 2009 Young Prof fe sio nals Ma na -
ge ment Tra ining Pro gram me.”
13 wrze śnia od by ły się ob ra dy w ko mi sjach
oraz przy ję cia re cep cyj ne.
14 wrze śnia, kie dy roz po czę ły się ofi cjal ne
ob ra dy, pod czas otwie ra ją cej se sji ple nar -
nej, za pre zen to wa ne zo sta ło naj now sze
opra co wa nie FI DIC: „Stan świa ta - ra port FI -
DIC 2009 do ty czą cy in fra struk tu ry”. Ra port
dia gno zu je ak tu al nie ist nie ją cą in fra struk tu -
rę i pro gno zu je kie run ki jej roz wo ju w ho ry -
zon cie pro ble mów ta kich jak: wzrost
lud no ści, zmia ny kli ma tycz ne, urba ni za cja,
ener gia czy za so by wod ne. Ra port ma za za -
da nie prze gląd pod sta wo wych pro ble mów
zwią za nych z in fra struk tu rą, któ re świat mu -
si roz wią zać. Opis po wszech nych wy zwań
w ka te go riach zrów no wa żo ne go roz wo ju
po wo du je ko niecz ność roz wa że nia po -
szcze gól nych aspek tów in fra struk tu ry
w spo sób in dy wi du al ny. W ka żdej z sek cji
ra por tu oma wia ne są naj wa żniej sze w da -
nym ob sza rze za gad nie nia.

15 wrze śnia był dru gim dniem ob rad ple -
nar nych. 
16 wrze śnia od by ło się Wal ne Zgro ma dze -
nie Człon ków FI DIC (GAM FI DIC), pod -
czas któ re go zgro ma dze ni za apro bo wa li
bi lans za rok 2008. 
Przy ję to ta kże no we or ga ni za cje człon kow -
skie: 
 Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Kon sul tan tów

Ser bii,
 Unię Ku wejt skich Biur In ży nier skich i Do -

mów Do rad czych, 
 Su dań skie Sto wa rzy sze nie Do radz twa In -

ży nier skie go i Ar chi tek to nicz ne go, 
 Li bań skie Sto wa rzy sze nie In ży nie rów

Kon sul tan tów, 
oraz fir my wspie ra ją ce:
 Con struc to ra Qu eiroz Ga lvao S.A., 
 Mar se il le and Al Ul la Gro up z Li ba nu 
 i So mah As so cia tes Ltd. z Mau ri tiu sa.

Do ko na no zmia ny w Art. 23 Sta tu tu, któ ry
mó wił, że sta tut i do ku men ty za ło ży ciel skie
FI DIC bę dą pu bli ko wa ne w czte rech ję zy -
kach: an giel skim, fran cu skim, nie miec kim
i hisz pań skim, usta na wia jąc an giel ski ję zy -
kiem Fe de ra cji.
Za apro bo wa no bu dżet na rok 2010 oraz po -
wo ła no no we go Pre zy den ta FI DIC, któ rym
zo stał Greg Tho mo pu los z USA. 
Na ko niec przed sta wio no re zul ta ty i uczest -
ni ków pro gra mu szko le nio we go dla Mło -
dych Pro fe sjo na li stów.
Zna czą cym ele men tem dys ku sji był te mat
wza jem nych re la cji (fu zji) po mię dzy EF CA
i FI DIC.

30-31 paź dzier ni ka 2009 r.
Kon fe ren cja DRBF
W Bu ka resz cie od by ła się pierw sza Kon fe -
ren cja Eu ro pa – Azja Di spu te Re so lu tion 
Fo un da tion Bo ard (DRBF), któ rej współ or -
ga ni za to rem był Pre zes SI DiR Krzysz tof
Woź nic ki (bę dą cy ta kże jed nym z pre le gen -
tów), za ty tu ło wa na „Za po bie ga nie Spo rom
przy po mo cy Ko mi sji Roz jem czych”.
W pierw szym dniu dys ku to wa no te ma ty ta -
kie jak: naj lep sze prak ty ki, ety ka, wy zwa nia
i pro po no wa ne roz wią za nia. Dru gi dzień
spo tka nia miał cha rak ter tre nin gu warsz ta -
to we go.

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR



Sta ły Sąd Po lu bow ny, zwa ny w dal szej czę ści Re -
gu la mi nu „Są dem” lub „Są dem Po lu bow nym”
dzia ła w War sza wie przy Sto wa rzy sze niu In ży nie -
rów Do rad ców i Rze czo znaw ców, zwa nym da lej
SI DiR, ja ko sa mo dziel na jed nost ka or ga ni za cyj na
w za kre sie orzecz nic twa na pod sta wie uchwa ły
Za rzą du SI DiR z dnia 9 kwiet nia 2005 ro ku. Sąd
ten zo stał po wo ła ny dla roz strzy ga nia wła ści wych
dla nie go spo rów po wsta łych w związ ku z re ali -
za cją umów za war tych we dług wzo rów FI DIC, jak
rów nież umów za war tych w wy ni ku prze tar gów
prze pro wa dzo nych zgod nie z obo wią zu ją cym pol -
skim pra wem w za kre sie za mó wień pu blicz nych.

Sto wa rzy sze rze nia
In ży nie rów, 
Do rad ców

i Rze czo znaw ców
(SIDiR) 

ul. Trębacka 4

00-074 War sza wa

tel./fax.: +48 022 826 16 72

tel./fax.:+48 022 826 56 49 

www.sidir.pl

e -ma il: biu ro@si dir.pl 

Wię cej in for ma cji oraz szcze gó ło wy re gu la min
do po bra nia na stro nie Sto wa rzy sze nia www.si dir.pl



Sza now ni Pań stwo,
Sto wa rzy sze nie SI DiR wy łącz ny re pre zen tant FI DIC w Pol sce ma za szczyt
za pro sić Pań stwa do wzię cia udzia łu w jesiennym cy klu szko leń otwar tych 
po świę co nych pro ble ma ty ce FI DIC:

HAR MO NO GRAM  SZKO LEŃ

� 14–15.10.2009 r.: „Wa run ki Kon trak to we FI DIC”

� 18–19.11.2009 r.: „Za rzą dza nie Pro jek ta mi Bu dow la ny mi

w re ali za cji In we sty cji Ce lu Pu blicz ne go”

� 9–10.12.2009 r.:   „Za rzą dza nie Bu do wą we dług Wa run ków 
Kon trak to wych FI DIC”

Szko le nia od bę dą się w go dzi nach 10.00–16.00 i dru gie go dnia 9.00–15.00 w Do mu Tech ni ka NOT
przy uli cy Czac kie go 3/5 w War sza wie. Koszt szko le nia: 1000 zło tych od oso by.

Koszt szko leń obej mu je:
l Ma te ria ły dy dak tycz ne
l Re je stro wa ne w SI DiR za świad cze nie o od by ciu szko le nia
l Cie płe po sił ki
l Prze rwy ka wo we

Ce lem szko leń jest po głę bio ne wpro wa dze nie w te ma ty kę za sad FI DIC po wszech nie sto -
so wa nych w umo wach mię dzy na ro do wych (kon trak tach fi nan so wa nych ze środ ków unij -
nych czy Bank Świa to wy) oraz co raz czę ściej kra jo wych (w szcze gól no ści w ob sza rze
za mó wień pu blicz nych). Pro ble ma ty ka FI DIC na bie ra też szcze gól ne go zna cze nia w świe -
tle przy ję tej 16 li sto pa da 2006 Dy rek ty wy o usłu gach.

Szko le nia skie ro wa ne są
do wszyst kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go!

Na si wy kła dow cy są mię dzy na ro do wy mi eks per ta mi
i kon sul tan ta mi FI DIC ma ją ta kże bo ga tą prak ty kę tre ner ską i pe da go gicz ną.

Nr ewi den cyj ny w re je strze in sty tu cji
szko le nio wych: 2.14.00002/2009

Mo że my ta kże
spe cjal nie przy go to wać

(we dług wy bra nej
pro ble ma ty ki FI DIC)

i prze pro wa dzić szko le nie
w Pań stwa fir mie!

Za rząd SI DiR

Sto wa rzy sze rze nia
In ży nie rów, 
Do rad ców

i Rze czo znaw ców
(SIDiR) 

ul. Trębacka 4

00-074 War sza wa

tel./fax.: +48 022 826 16 72

tel./fax.:+48 022 826 56 49 

www.sidir.pl

e -ma il: biu ro@si dir.pl 

Zgło sze nia pro si my do ko ny wać na kar cie uczest nic twa.
Wzór kar ty znaj dą Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to wej: www.si dir.pl


