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Biu le tyn In for ma cyj ny „Kon sul tant” Sto wa rzy sze rze nia 
In ży nie rów, Do rad ców i Rze czo znaw ców (SIDiR)
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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.

Biu le tyn In for ma cyj ny „KON SLUL TANT”, któ re go Re dak -
tor Na czel ny sta le od kry wa przed na mi no we, nie zna ne

a czę sto po pro stu nie zro zu mia łe aspek ty za wi łe go pra wa,
tra fiać po wi nien w pierw szej ko lej no ści do śro do wi ska in -
ży nie rów, do rad ców i rze czo znaw ców. Oso bi ście mam na -
dzie ję, że do wie lu in nych uczest ni ków pro ce su
bu dow la ne go ta kże tra fia. By jed nak nie by ło to tra fia nie ku -
lą w płot, war to po dy sku to wać o tym, kto jest kim w tym te -
atrze i ja ką ro lę od gry wa w sztu ce bu dow la nej.

Na po cząt ku jest in we stor, któ ry mo że być też na zy wa ny
za ma wia ją cym. To od je go po my słu za czy na się ca ła za ba -
wa w nasz „te atr bu dow la ny”. Ale gdy za miast in we sto ra doj -
rzy my za ma wia ją ce go to od ra zu po my śli my o udzie la niu
za mó wień pu blicz nych, lub o stro nie kon trak tu opar te go
o Wa run ki Kon trak to we. Ki mże jest za tem ta oso ba o wie lu
twa rzach? To za le ży od te go, z per spek ty wy któ re go ak tu
oce nia my tę po stać ta jem ną. Nie za le żnie zaś od te go za -

wsze na po cząt ku coś or ga ni zu je – ja kiś prze targ, ja kiś pro -
ces bu do wy, i za pew nia – a to kie row ni ka bu do wy, a to za -
cho wa nie uczci wej kon ku ren cji i rów ne trak to wa nie. To on
ta kże mo że żą dać od wy ko naw ców ja kiś oświad czeń i po -
twier dzeń. I to do nie go wła śnie ci wy ko naw cy mo gą się
zwra cać z proś bą o wy ja śnie nia, któ re mu szą być bez -
zwłocz nie udzie lo ne. 

Ko lej nym jest pro jek tant. Z nim spra wa jest mniej skom -
pli ko wa na. Ow szem, raz mo że to być tyl ko oso ba fi zycz na
– wte dy gdy chce my roz pa try wać tę ro lę tyl ko w ak cie
do ty czą cym pra wa bu dow la ne go, a in nym ra zem oso ba
praw na – wte dy gdy po chy la my się nad nią z po zio mu Wa -
run ków Kon trak to wych. Jak do te go do sze dłem? To pro ste
– wy star czy prze czy tać choć by ar ty kuł 21 usta wy bu dow la -
nej i za dać so bie py ta nie: czy pro jek tant ja ko oso ba praw na
mo że wejść na te ren bu do wy? Ja koś trud no to so bie wy obra -
zić. Chy ba, że wcho dzi bez praw nie. Praw nie czy bez praw -
nie, nie istot ne – ja koś wejść na sce nę prze cież mu si! 

Na stęp nym ak to rem o wie lu twa rzach jest in spek tor
nad zo ru in we stor skie go lub In ży nier. Ale ten ostat ni,
w skom pli ko wa nej sztu ce bu dow la nej, po wi nien za trud nić
do ob sa dze nia ro li co naj mniej kil ku bra nżo wych in spek -
to rów nad zo ru. I, co cie ka we, mu szą oni po sia dać cha rak -
te ry stycz ną zdol ność do peł nie nia sa mo dziel nych funk cji
w bu dow nic twie. Ina czej re ży ser nie po wi nien wpu ścić
ich na de ski na sze go prze pięk ne go te atru – pla cu bu do -
wy. Wa żne jest, że in spek tor mu si w trak cie od gry wa nia
sztu ki re pre zen to wać na bu do wie in we sto ra przez spra -
wo wa nie kon tro li zgod no ści jej re ali za cji z pro jek tem i po -
zwo le niem, na bu do wę oczy wi ście, spraw dzać ja kość

Sztuka budowania
w kilku aktach
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wy ko ny wa nych ro bót i po twier dzać fak tycz nie wy ko na -
ne ro bo ty oraz na żą da nie in we sto ra kon tro lo wać roz li -
cze nia bu do wy. 

Nie mo żna nie do strzec w świe tle ju pi te rów ko lej nej
po sta ci – kie row ni ka bu do wy. To on od gry wa pierw szo -
pla no wą ro lę, z któ rą zwią za ne są po nad prze cięt ne ak -
tor skie obo wiąz ki. A że jest to po stać bar dzo wa żna
w sztu ce, prze to przy pi sa no mu usta wo we przy wi le je,
z któ rych je den jest fa scy nu ją cy. Otóż ma on pra wo
do wy stę po wa nia do in we sto ra o zmia ny w roz wią za niach
pro jek to wych, za pro po no wa nych przez pro jek tan ta, je że -
li są one uza sad nio ne ko niecz no ścią zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa re ali za cji ro bót bu dow la nych, lub gdy
uspraw nia ją pro ces bu do wy. Nie wiem dla cze go na si ak -
to rzy kie row ni cy za po mi na ją o tym przy wi le ju? Mo że ze
stra chu przed re ak cją ko le gów – in nych ak to rów...

To już wszy scy.
Ale, ale! Gdzieś nam się za wie ru szył wy ko naw ca, któ -

ry naj pierw ubie gał się o udzie le nie za mó wie nia pu blicz -
ne go, po tem zło żył ofer tę, a na koń cu za warł umo wę
w spra wie te go za mó wie nia. Czy on nie jest uczest ni kiem
pro ce su bu dow la ne go? Czy nie prze wi dzia no dla nie go
żad nej ro li, na wet tej naj mniej istot nej – nie me go ha la -
bard ni ka? Nie skąd, tyl ko w jed nym ak cie gdzieś nam się
za wie ru szył, ale w in nych ła two go od na leźć. To do pie ro
jest po stać! Ra czej czar ny cha rak ter – tak przy naj mniej
o nim my śli in we stor/za ma wia ją cy oraz pu blicz ność śle -
dzą ca spek takl. Bo prze cież to on przed łu ża w nie skoń -
czo ność pro log – wstęp ną, wy od ręb nio ną część
bu dow la ne go dra ma tu, za wie ra ją cą re la cję o fak tach po -
prze dza ją cych za wią za nie ak cji. To on bez wstyd nie wy -
ko rzy stu je swo je pra wo do zwra ca nia uwa gi
in we sto ro wi/za ma wia ją ce mu na bra ki w je go przy go to -
wa niu do sztu ki. To on wresz cie, gdy już za cznie grać
na pla cu bu do wy, do ma ga się od in nych ak to rów od gry -
wa nia ich ról z za an ga żo wa niem, pro fe sjo nal nym wy czu -
ciem i wdzię kiem oraz z prze strze ga niem sce na riu sza
i bez im pro wi za cji. To on na koń cu żą da hor ren dal nie wy -
so kiej ga ży, na któ rą nie mo gą li czyć in ni.

Jest coś jesz cze, na co chciał bym zwró cić uwa gę. Jak
w ka żdym te atrze i ka żdej sztu ce, tak i w na szej – bu dow -
la nej, swo je miej sce od naj dą su fle rzy. Od te go jak do -
brze zna ją tek sty po szcze gól nych po sta ci za le ży suk ces
ca łe go przed sta wie nia. Mi mo te go, że nie wi dać ich
na sce nie, że re ży ser nie da je im prze bie rać się w stroj -
ne ko stiu my, że ich na zwi ska nie są wy pi sa ne na afi -
szach, to i tak czę sto wła śnie im za wdzię cza się efekt
koń co wy. To oni utrzy mu ją tem po i ak cję przed sta wie nia.
To oni, pod po wia da jąc, po tra fią z naj więk szej fajt ła py
zro bić w oczach wi dzów gwiaz dę. Ale gdy już ucich ną
owa cje po za koń cze niu spek ta klu, gdy kur ty na za su nie
się po raz ostat ni, war to by głów ni ak to rzy tej sztu ki pa -
mię ta li, że su fler to ktoś, ko go po trze bu ją. Bo bez nie go
nie od by wa się żad na sztu ka – bu dow la na ta kże! Ty le tyl -
ko, że u nas su fler to po pro stu KON SUL TANT. Się gaj -
my więc po kon sul tan tów, gdy gra my na sce nie sztu ki
bu dow la nej i nie zo sta wiaj my trud nych pro ble mów z ro -
lą sa mym so bie, bo bez kon sul tan ta sta ną się one jesz -
cze trud niej sze.

Zbi gniew J. BO CZEK
Au tor ksią żki „Re ali za cja in we sty cji 
bu dow la nych w sys te mie za mó wień 
pu blicz nych oraz pro ce du ry FI DIC”
– wyd. sier pień 2009

Umowy na roboty
budowlane
w zamówieniach
publicznych

Umo wy o ro bo ty bu dow la ne
w usta wie Pra wo za mó wień pu blicz nych

Zgod nie z art. 139 ust. 1 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych, do umów w spra wach za mó wień pu blicz nych sto su je
się prze pi sy ko dek su cy wil ne go, je że li prze pi sy usta wy nie
sta no wią ina czej.

Prze pi sy usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych na le ży sto -
so wać ja ko lex spe cia lis (prze pi sy szcze gól ne), z pierw szeń -
stwem przed prze pi sa mi ko dek su cy wil ne go. 

Ta kie ure gu lo wa nie mo że ozna czać, że nie by ło wo lą usta -
wo daw cy wy od ręb nia nie sa mo dziel ne go ty pu umo wy

na zwa nej, do umów o za mó wie nie pu blicz ne, a za tem po -
win no sto so wać się umo wy na zwa ne prze wi dzia ne w ko dek -
sie cy wil nym, oraz prze pi sy ogól ne do ty czą ce zo bo wią zań,
z uwzględ nie niem ure gu lo wań lex spe cia lis przy ję tych
w usta wie Pzp. Jed no cze śnie na le ży brać pod uwa gę wpływ
re la cji prze pi sów ogól nych k. c. do prze pi sów szcze gól nych
w za mó wie niach pu blicz nych. Trud no bo wiem jed no znacz -
nie i bez od nie sie nia do kon kret ne go sta nu fak tycz ne go
wska zać, czym jest „za mó wie nie pu blicz ne”, czy „przed miot
za mó wie nia”, oraz „pro jekt” i „pro gram funk cjo nal no -użyt ko -
wy”. Z tych wzglę dów oczy wi ste jest, iż usta le nie ist nie nia
wska za nych po jęć, jest ko niecz ne dla nie bu dzą ce go wąt pli -
wo ści wy ka za nia, ja ką umo wę za war ły stro ny w przy pad ku
za mó wie nia pu blicz ne go i cią żą cych na za ma wia ją cym obo -
wiąz ków usta wo wych. 

Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych po słu gu je się swo -
istą au to no micz ną no men kla tu rą, któ ra nie rzu tu je na kwa li -
fi ka cję ma te rial no praw ną umów z punk tu wi dze nia pra wa
cy wil ne go. W kon se kwen cji trze ba dojść do wnio sku, że
umo wa o ro bo ty bu dow la ne, za war ta przez jed nost kę sek to -
ra pu blicz ne go, po prze pro wa dze niu po stę po wa nia o udzie -
le nie za mó wie nia pu blicz ne go, po zo sta je umo wą, o któ rej
mo wa w art. 647 i nast. k. c. [Umo wa o ro bo ty bu dow la ne]. 

W za mó wie niach pu blicz nych, zmia nie ule ga na to miast
ry gor, pod ja kim za strze żo na jest for ma tej umo wy, gdyż za -
miast wy ma ga nej w art. 648 § 1 k. c. for my ad pro ba tio nem
(for ma pi sem na dla ce lów do wo do wych), znaj du je za sto so -
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wa nie for ma pi sem na pod ry go rem nie wa żno ści ad so lem -
ni ta tem (for ma za strze żo na) zgod nie z art. 139 ust. 2 Pzp.
Jed no cze śnie, wszel kie uzu peł nie nia lub zmia na umo wy wy -
ma ga za cho wa nia ta kiej for my, ja ką usta wa Pzp prze wi dzia -
ła w ce lu jej za war cia – art. 77 § 1 k. c.

Tak więc, stro ny za wie ra ją ce umo wę o za mó wie nie pu -
blicz ne na ro bo ty bu dow la ne mo gą uło żyć sto su nek praw ny
we dług swe go uzna nia, tyl ko aby je go treść lub cel nie
sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze) sto sun ku, usta wie ani
za sa dom współ ży cia spo łecz ne go (art. 3531 k. c. – za sa da
swo bo dy umów). Prze pis ten za wie ra sze reg kry te riów ogra -
ni cza ją cych swo bo dę umów. Za sa da swo bo dy umów nie
mo że jed nak spro wa dzać się tyl ko do te go jed ne go prze pi -
su. Wspo mnia ny prze pis usu wa wszel kie wąt pli wo ści, co
do ran gi i zna cze nia au to no mii wo li stron w kształ to wa niu
sto sun ków zo bo wią za nio wych. Za ra zem peł ni on swo istą
funk cję gwa ran cyj ną wo bec pod mio tów sto sun ków ob li ga -
cyj nych ex con trac tu; ale ta kże, unie mo żli wia do wol ność
w po sze rza niu ka ta lo gu ogra ni czeń wo li stron o ta kie ele -
men ty, któ re nie zo sta ły w nim bez po śred nio wy eks po no wa -
ne. Na le ży naj pierw za dać so bie py ta nie o za kres swo bo dy,
a do pie ro póź niej o jej ogra ni cze nia. Od wró ce nie tej lo gi ki
sto so wa nia art. 3531 k. c. jest nie do pusz czal ne, za cho dzi bo -
wiem wów czas nie tyl ko sprzecz ność z li te rą, ale ta kże z du -
chem usta wy. Gdy cho dzi o kon se kwen cje wy kro cze nia
przez stro ny po za do pusz czal ne gra ni ce swo bo dy umów,
mia ro daj ne są in ne prze pi sy ko dek su, w szcze gól no ści
art. 58 § 1 k. c. War to rów nież od no to wać z do tych cza so we -
go orzecz nic twa Są du Naj wy ższe go spo sób ro zu mie nia po -
ję cia „wła ści wość (na tu ra)” zo bo wią za nia, któ re do ty czy
ka żde go sto sun ku zo bo wią za nio we go bez wy jąt ku. Cho dzi
tu z re gu ły o na kaz re spek to wa nia fun da men tal nych cech,
wspól nych ró żnym zo bo wią za niom umow nym, któ rych brak
pod wa żał by sam sens, czy też isto tę na wią zy wa ne go sto sun -
ku (por. wy rok SN z dnia 8 lu te go 2007 r., I CSK 420/06). 

Od ręb ne go usto sun ko wa nia się wy ma ga re ali za cja przed -
mio tu za mó wie nia po wszech nie na zy wa ne go „pro jek tuj i bu -
duj” w re ali za cji za mó wień pu blicz nych. Zgod nie z art. 5
ust. 2 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych: „Je że li za mó -
wie nie obej mu je rów no cze śnie usłu gi, do sta wy lub ro bo ty
bu dow la ne, do udzie le nia za mó wie nia sto su je się prze pi sy
do ty czą ce te go przed mio tu za mó wie nia, któ re go war to -
ścio wy udział w da nym za mó wie niu jest naj więk szy”. Tym
sa mym, do ta kie go za mó wie nia ma za sto so wa nie art. 2 pkt. 8
usta wy Pzp: „Ile kroć w usta wie jest mo wa o ro bo tach bu -
dow la nych – na le ży przez to ro zu mieć wy ko na nie al bo za -
pro jek to wa nie i wy ko na nie ro bót bu dow la nych
w ro zu mie niu usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow -
la ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a ta kże
re ali za cję obiek tu bu dow la ne go w ro zu mie niu usta wy
z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne, za po mo cą do -
wol nych środ ków, zgod nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi
przez za ma wia ją ce go”. 

Pol skie ure gu lo wa nia w tym za kre sie wy ni ka ją z dy rek ty -
wy 2004/18/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31
mar ca 2004 r. w spra wie ko or dy na cji pro ce dur udzie la nia
za mó wień pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne, do sta wy i usłu -
gi (Dz. U. UE L z dnia 30 kwiet nia 2004 r.), skie ro wa nej
do Państw Człon kow skich Unii Eu ro pej skiej. We wstę pie
do dy rek ty wy czy ta my, że za mó wie nie uwa ża ne jest za za -
mó wie nie pu blicz ne na ro bo ty bu dow la ne, gdy je go przed -
miot obej mu je jed no znacz nie wy ko na nie czyn no ści
okre śla ją cych za kres przed mio to wy ro bót zwią za nych z bu -
dow nic twem, na wet, je śli za mó wie nie obej mu je rów nież
świad cze nie in nych usług nie zbęd nych do wy ko na nia tych
czyn no ści.

Przy to czo ne ar gu men ty, do wo dzą ce ist nie nia wy raź nej
od ręb no ści umo wy o ro bo ty bu dow la ne w sto sun ku do umo -
wy o dzie ło, nie mo gą po zo stać bez wpły wu na oce nę re la -
cji tych prze pi sów ogól nych k. c. do prze pi sów szcze gól nych
w za mó wie niach pu blicz nych. Trud no bo wiem jed no znacz -
nie i bez od nie sie nia do kon kret ne go sta nu fak tycz ne go
wska zać, czym jest „za mó wie nie pu blicz ne”, czy „przed miot
za mó wie nia”, oraz „pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy”. Z tych
wzglę dów oczy wi ste jest, iż usta le nie ist nie nia wska za nych
po jęć, jest ko niecz ne dla nie bu dzą ce go wąt pli wo ści wy ka -
za nia, ja ką umo wę za war ły stro ny w przy pad ku za mó wie nia
pu blicz ne go i cią żą cych na za ma wia ją cym obo wiąz ków
usta wo wych. 

Uchy le nie się od obo wiąz ku sto so wa nia Pra wa za mó wień
pu blicz nych i udzie le nie za mó wie nia z po mi nię ciem usta wo -
wej pro ce du ry, po wo du je cał ko wi tą nie wa żność umo wy.
Czyn ność praw na sprzecz na z usta wą, al bo ma ją ca na ce lu
obej ście usta wy, jest nie wa żna (art. 58 § 1 k. c.).

Umo wa w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go jest ta kże
nie wa żna, je że li w po stę po wa niu o za mó wie nie pu blicz ne
po prze dza ją cym jej za war cie, do szło do na ru sze nia prze pi -
sów okre ślo nych w usta wie Pzp, co mia ło wpływ na wy nik
te go po stę po wa nia. Wszel kie istot ne pra wa i obo wiąz ku
stron umo wy o za mó wie nie pu blicz ne mu szą być de fi ni tyw -
nie spre cy zo wa ne. Nie mo gą być ozna czo ne je dy nie w spo -
sób ogól ny, z za mia rem póź niej sze go ich do okre śle nia,
w trak cie re ali za cji umo wy. 

Przed mio tem umo wy po win no być wy ko na nie za mó wie -
nia pu blicz ne go okre ślo ne go w spe cy fi ka cji istot nych wa -
run ków za mó wie nia. 

Przed miot umo wy mu si być to żsa my z za kre sem świad -
cze nia, do któ re go wy ko na nia zo bo wią zał się wy ko naw ca
w ofer cie. 

Opis przed mio tu za mó wie nia wy ni ka ją cy z ofer ty mu si
być to żsa my z opi sem za war tym w s. i. w. z. 

Dla ro bót bu dow la nych, zgod nie z art. 31 ust. 1 i 2 Pzp,
opis przed mio tu za mó wie nia sta no wi do ku men ta cja pro jek -
to wa oraz spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro -
bót, lub pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy. Na zwy i spis
do ku men tów opi su ją cych przed miot za mó wie nia mu szą być

prawo
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przy wo ła ne w umo wie. Brak któ re go kol wiek z do ku men tów
opi su ją cych przed miot za mó wie nia skut ku je nie wa żno ścią
umo wy.

W umo wie wy ko naw ca zo bo wią zu je się do wy ko na nia
okre ślo ne go przed mio tu umo wy zgod nie z usta le nia mi pro -
gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go, lub po zwo le niem na bu do -
wę i za twier dzo ny mi przez za ma wia ją ce go pro jek ta mi.
Po nad to wy ko naw ca sto su je się do obo wią zu ją cych prze pi -
sów, jak też za sad wie dzy tech nicz nej i zo bo wią za ny jest od -
dać przed miot za mó wie nia za ma wia ją ce mu w ter mi nie
i na za sa dach usta lo nych w umo wie. Spo sób i ter min wy ko -
na nia przed mio tu umo wy zo sta je okre ślo ny w spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia. Ozna cza to, że w opar ciu
o tak za war tą umo wę wy ko naw ca bę dzie zo bo wią za ny wy -
ko nać tyl ko zde fi nio wa ne w umo wie za mó wie nie, a za ma -
wia ją cy nie bę dzie mógł wy ma gać, aby wy ko naw ca
świad czył ro bo ty lub czyn no ści wy kra cza ją ce po za za kres
wy ni ka ją cy z ofer ty wy ko naw cy.

Ozna czo ny czas umo wy, to ter min wy ma gal no ści świad -
cze nia nią ob ję te go. Je że li za tem wy ko naw ca spóź ni się z re -
ali za cją te go świad cze nia, umo wa nie wy ga sa. 

Za kres świad cze nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy jest
to żsa my z je go zo bo wią za niem za war tym w ofer cie (art. 140
ust. 1 Pzp). Umo wa w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go jest
nie wa żna w czę ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie przed mio -
tu zmó wie nia, za war te w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia (art. 140 ust. 3 Pzp). Do ty czy to za rów no
usta lo ne go przed mio tu za mó wie nia przy pod pi sy wa niu
umo wy za wie ra nej w wy ni ku prze tar gu (lub in nej pro ce du -
ry), jak i póź niej szej ewen tu al nej zmia ny za war tej umo wy.

Ce lem te go ogra ni cze nia jest nie do pusz cze nie do ob cho -
dze nia wy ni ków po stę po wa nia. Za kaz „wy kra cza nia po za
opis przed mio tu za mó wie nia” nie do zna je żad nych wy jąt -
ków. Sank cją jest czę ścio wa nie wa żność (bez sku tecz ność)
umo wy. Gdy by stro ny nie za sto so wa ły się do te go obo wiąz -
ku, Pre zes Urzę du Za mó wień Pu blicz nych, mo że w ra zie po -
trze by wy stą pić do są du o stwier dze nie czę ścio wej
nie wa żno ści umo wy. 

Na to miast bez względ na nie wa żność umo wy, ozna cza
bez sku tecz ność czyn no ści praw nej z mo cy sa me go pra wa.
Jest to sank cja wa dli wo ści umo wy, bę dą cej w sprzecz no ści
z bez względ nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa. Ka żdy,
kto ma w tym in te res, mo że do ma gać się stwier dze nia ta kiej
nie wa żno ści przez sąd. Umo wa nie wa żna nie po win na być
wy ko ny wa na, po nie waż wów czas świad cze nie jest nie na le -
żne (art. 410 k. c.).

Zgod nie z art. 648 § 2 k. c. do ku men ta cja pro jek to wa wy -
ma ga na przez wła ści we prze pi sy Pra wa bu dow la ne go i Pra -
wo za mó wień pu blicz nych, sta no wi część skła do wą umo wy.
Chcąc do ko nać zmian do ku men ta cji pro jek to wej, za ma wia -
ją cy mu si prze strze gać za sad prze wi dzia nych w Pzp
do zmian umo wy.

Umo wy o ro bo ty bu dow la ne
w Ko dek sie cy wil nym

Przez umo wę o ro bo ty bu dow la ne wy ko naw ca zo bo wią -
zu je się do od da nia prze wi dzia ne go w umo wie obiek tu, wy -
ko na ne go zgod nie z pro jek tem i za sa da mi wie dzy
tech nicz nej, in we stor zaś zo bo wią zu je się do do ko na nia wy -
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ma ga nych przez wła ści we prze pi sy czyn no ści zwią za nych
z przy go to wa niem ro bót, w szcze gól no ści do prze ka za nia te -
re nu bu do wy i do star cze nia pro jek tu, oraz do ode bra nia
obiek tu i za pła ty umó wio ne go wy na gro dze nia – art. 647 Ko -
dek su cy wil ne go. 

Na pod sta wie tre ści ar ty ku łu 647 k. c., de fi niu ją ce go umo -
wę o ro bo ty bu dow la ne, wska za no w orzecz nic twie dwie ce -
chy spe cy ficz ne cha rak te ry zu ją ce tę umo wę. 
1. Po pierw sze, przed mio tem świad cze nia nie pie nię żne go

wy ko naw cy w ra mach tej umo wy mo że być nie ka żdy re -
zul tat pra cy, lecz tyl ko ta ki, któ ry po wstał w wy ni ku ro bót
bu dow la nych. Tę ce chę od ró żnia ją cą do strze żo no rów -
nież w orzecz nic twie, uzna jąc, że za sad ni czym kry te rium
roz ró żnie nia umo wy o dzie ło i umo wy o ro bo ty bu dow la -
ne jest oce na re ali zo wa nej in we sty cji sto sow nie do wy ma -
gań usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz.
U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), a w szcze gól no ści art. 17 tej
usta wy (por. wy rok Są du Naj wy ższe go z dnia 25 mar -
ca 1998 r., II CKN 653/97). Ozna cza to, iż przed mio tem
świad cze nia nie pie nię żne go wy ko naw cy w ra mach tej
umo wy mo że być wy łącz nie ta ki re zul tat pra cy, któ ry po -
wstał w wy ni ku ro bót bu dow la nych, sta no wią cy przed się -
wzię cie o więk szych roz mia rach, zin dy wi du ali zo wa nych
wła ści wo ściach, za rów no fi zycz nych, jak i użyt ko wych,
któ re mu z re gu ły to wa rzy szy wy móg pro jek to wa nia i zin -
sty tu cjo na li zo wa ny nad zór.

2. Po dru gie, kry te rium kon sty tu tyw nym (sta no wią cym pod -
sta wę) umo wy o ro bo ty bu dow la ne jest, da ją ca się wy in -
ter pre to wać z art. 647 k. c., oraz art. 651, 652 i 655 k. c.,
szcze gól na po stać współ dzia ła nia in we sto ra z wy ko naw -
cą w za kre sie przy go to wa nia i wy ko na nia przed mio tu
świad cze nia, wy ni ka ją ca z do star czo ne go przez in we sto -
ra pro jek tu i prze ka za ne go te re nu bu do wy, oraz obo wią -
zek za ma wia ją ce go do ode bra nia obiek tu i za pła ty
umó wio ne go wy na gro dze nia.

Wska za ne po wy żej ce chy spe cy ficz ne cha rak te ry zu ją ce
re gu la cję praw ną umo wy o ro bo ty bu dow la ne, nie wąt pli wie
prze są dza ją o od ręb nym i sa mo ist nym cha rak te rze tej umo -
wy i uła twia ją od ró żnie nie umo wy o ro bo ty bu dow la ne
od umo wy o dzie ło.

Wska zu je się w pi śmien nic twie, że kon stru owa nie sa mo -
ist nych ty pów umów na zwa nych jest su we ren nym pra wem
usta wo daw cy, sko ro więc usta wo daw ca wy od ręb nił umo wę
o ro bo ty bu dow la ne na tym sa mym po zio mie kwa li fi ka cyj -
nym co umo wę o dzie ło, tj. w od ręb nym ty tu le księ gi III Ko -
dek su cy wil ne go, to ozna cza, że uznał od mien ność obu tych
umów.

Roz ró żnie nia po mię dzy umo wą o dzie ło, a umo wą o ro bo -
ty bu dow la ne po szu ki wać na le ży w ich ce chach przed mio -
to wych. Wnio sek ta ki po twier dza usta wo we ode sła nie
za strze żo ne w art. 656 § 1 k. c., spro wa dza ją ce się do mo żli -
wo ści je dy nie od po wied nie go sto so wa nia, i to tyl ko w okre -

ślo nym w nim za kre sie, prze pi sów po świę co nych umo wie
o dzie ło. W tym miej scu trze ba jed nak od no to wać uchwa łę
Są du Naj wy ższe go z dnia 29 wrze śnia 2009 r. III CZP 41/09,
że „Prze pi sy art. 629 i 632 § 2 k. c. mo gą mieć za sto so wa nie
w dro dze ana lo gii do umo wy o ro bo ty bu dow la ne”. Prze pi sy
art. 629 do ty czą wy na gro dze nia kosz to ry so we go, a prze pi sy
art. 632 wy na gro dze nia ry czał to we go.

Prze pis art. 656 § 1 k. c. wy raź nie ogra ni cza okre ślo ny nim
za kres przed mio to wy do pusz czal ne go od po wied nie go sto -
so wa nia prze pi sów po świę co nych umo wie o dzie ło do ta kie -
go sto sun ku praw ne go, któ re go źró dłem po wsta nia jest
umo wa o ro bo ty bu dow la ne. Od po wied nie sto so wa nie prze -
pi sów o umo wie o dzie ło zo sta ło ogra ni czo ne w art. 656 § 1
k. c., wy łącz nie do:
a) skut ków opóź nie nia się przez wy ko naw cę z roz po czę ciem

ro bót lub wy koń cze niem obiek tu, co ozna cza ko niecz ność
od po wied nie go sto so wa nia art. 635 k. c.;

b) skut ków wy ko ny wa nia przez wy ko naw cę ro bót w spo sób
wa dli wy lub sprzecz ny z umo wą, co ozna cza obo wią zek
od po wied nie go sto so wa nia art. 636 § 1 i § 2 k. c.;

c) rę koj mi za wa dy wy ko na ne go obiek tu, co ozna cza ko -
niecz ność od po wied nie go sto so wa nia art. 637 § 1 i § 2 k.
c., oraz art. 638 k. c.;

d) upraw nie nia in we sto ra do od stą pie nia od umo wy
przed ukoń cze niem obiek tu, co wy ma ga od po wied nie go
sto so wa nia art. 644 k. c.
Ce lem umo wy o ro bo ty bu dow la ne jest m.in. za pew nie nie

wła ści we go roz kła du ry zy ka in we sto wa nia mię dzy in we sto -
ra i wy ko naw cę, któ ry roz kład kształ to wa ny jest nie tyl ko
przez unor mo wa nia praw ne do ty czą ce po szcze gól nych po -
sta ci ry zy ka ob cią ża ją ce go wy ko naw cę, ale ta kże przez usta -
lo ny w umo wie okre ślo ny po dział obo wiąz ków. W wy ro ku
z dnia 13 lip ca 2005 r. (I CK 77/05) Sąd Naj wy ższy zwra ca
uwa gę, że przez umo wę o dzie ło za ma wia ją cy zo bo wią zu je
się do za pła ty wy na gro dze nia (art. 627 k. c.), zaś przez umo -
wę o ro bo ty bu dow la ne in we stor zo bo wią zu je się do za pła ty
umó wio ne go wy na gro dze nia (art. 647 k. c.). Uży cie w art. 647
k. c. sło wa „umó wio ne go” ozna cza, że okre śle nie wy so ko ści
wy na gro dze nia wy ko naw cy sta no wi es sen tia lia ne go tii umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne. Na le ży za tem przy jąć, iż treść prze -
pi sów od no szą cych się do umo wy o ro bo ty bu dow la ne,
za war tych w Ko dek sie cy wil nym (art. 647 – 658 k. c.), jed no -
znacz nie wska zu je, że wszel kie umo wy o wy ko na nie ro bót
bu dow la nych, za wie ra ne przez in we sto ra z wy ko naw cą, po -
win ny być pod da ne wy ma ga niom prze pi sów te go ty tu łu. 

WNIO SKI:
 Umo wa o za mó wie nie pu blicz ne po win na wy peł niać tra -

dy cyj ną dy rek ty wę cla ra non sunt in ter pre tan da. Gdy jed -
nak za wo dzi wy kład nia gra ma tycz na, pro wa dząc
do za pi sów nie da ją cych się po go dzić z ra cjo nal nym dzia -
ła niem usta wo daw cy i ce lem, któ ry ma re ali zo wać da na
umo wa, wol no się gać do dy rek tyw wy kład ni sys te mo wej
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i funk cjo nal nej na ka zu ją cej uwzględ niać kon se kwen cje,
do ja kich pro wa dzą okre ślo ne za pi sy umow ne.

 Obiek tyw nie nie ko rzyst na dla jed nej ze stron treść umo -
wy za słu gi wać bę dzie na ne ga tyw ną oce nę mo ral ną,
a w kon se kwen cji pro wa dzić do uzna nia umo wy
za sprzecz ną z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go w sy -
tu acji, gdy do ta kie go ukształ to wa nia sto sun ków umow -
nych, któ ry jest dla niej w spo sób wi docz ny krzyw dzą cy,
do szło przy świa do mym lub tyl ko spo wo do wa nym nie -
dbal stwem, wy ko rzy sta niu przez dru gą stro nę swo jej sil -
niej szej po zy cji.

 Roz po czę cie wy ko ny wa nia prac, ob ję tych za war tą z na ru -
sze niem usta wy o za mó wie niach pu blicz nych umo wą, nie
mo że być uzna ne za do ro zu mia ne po twier dze nie wa run -
ków tej umo wy.

 Umo wy o za mó wie nie pu blicz ne, za wie ra ją czę sto za pi sy
nie zgod ne z prze pi sa mi usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych i wy da ny mi do niej prze pi sa mi wy ko naw czy mi.
W kon se kwen cji pro wa dzi to do wy bo ru ofer ty i za war cia
umo wy z ra żą cym na ru sze niem pra wa i do uzna nia nie -
wa żno ści umo wy o za mó wie nie pu blicz ne. Na grun cie
usta wy Pzp uza sad nio ne wy da je się przy ję cie, że o ra żą -
cym na ru sze niu pra wa mo że my mó wić wte dy, gdy za cho -
wa nie za ma wia ją ce go po zo sta je w sprzecz no ści z tre ścią
prze pi su bę dą ce go pod sta wą je go dzia ła nia, przez pro -
ste po rów na nie, czy w wy ni ku na ru sze nia po wsta ją skut ki
nie mo żli we do za ak cep to wa nia z punk tu wi dze nia re guł
po stę po wa nia i udzie la nia za mó wie nia pu blicz ne go. Jed -
na kże do ko na nie wy bo ru ofer ty z ra żą cym na ru sze niem
usta wy Pzp od no si się wy łącz nie do sa me go za ma wia ją -
ce go.

 Umo wy o za mó wie nia pu blicz ne, czę sto na ru sza ją za sa -
dy współ ży cia spo łecz ne go, przez wy ko rzy sty wa nie do -
mi nu ją cej po zy cji za ma wia ją ce go w za mó wie niach
pu blicz nych i wpro wa dza ją wie le za pi sów „jed no stron nie
ko rzyst nych” dla za ma wia ją ce go. Ra żą ca nie ekwi wa lent -
ność świad czeń stron mo że sta no wić, w świe tle orzecz -

nic twa są do we go, na ru sze nie za sa dy uczci we go ob ro tu,
któ rą mo żna uznać za sprzecz ną z za sa dą współ ży cia spo -
łecz ne go (por. wy rok SN z 8.01.2003 r., II CKN 1097/00).
Za ma wia ją cy nie po wi nien do pusz czać do ra żą co nie rów -
no mier nie roz ło żo ne go ry zy ka, już na eta pie ogła sza nia
prze tar gu. Wie le za pi sów umo wy na ru sza za sa dę słusz -
no ści i spra wie dli wo ści kon trak to wej, ro zu mia nej ja ko
rów no mier ny roz kład upraw nień i obo wiąz ków w sto sun -
ku praw nym, czy też ko rzy ści i cię ża rów, oraz szans i ry -
zyk zwią za nych z po wsta niem i re ali za cją te go sto sun ku.
Umo wy naj czę ściej nie za pew nia ją wza jem no ści, lub od -
po wied nio ści upraw nień, ro zu mia nych ja ko przy słu gu ją -
cych obu stro nom ta kich sa mych upraw nień, lub
upraw nień ró żnych po sta ci, ale ekwi wa lent nych wo bec
sie bie. W umo wach, naj wię cej uwa gi przy wią zu je za ma -
wia ją cy do „ka ra nia wy ko naw cy”, a mar gi nal nie trak tu je
swo je obo wiąz ki wy ni ka ją ce z usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych, prze pi sów wy ko naw czych i in nych prze pi -
sów zwią za nych z re ali za cją in we sty cji bu dow la nych ce -
lu pu blicz ne go. Na to miast rów no wa żność kar po stro nie
wy ko naw cy, spro wa dza się do za pi su: wy ko naw ca ma
pra wo do do cho dze nia od szko do wa nia na za sa dach ogól -
nych ko dek su cy wil ne go. 

 Przy ję cie umo wy w wer sji nie zgod nej z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa zwią za ny mi z re ali za cją in we sty cji bu -
dow la nych ce lu pu blicz ne go, oraz na ru sza ją cej za sa dy
współ ży cia spo łecz ne go, mo że pro wa dzić je dy nie do nie -
zli czo nej ilo ści spo rów, a więc bę dzie to umo wa spo łecz -
nie szko dli wa, bo mo że do pro wa dzić do nie osią gnię cia
spo łecz no -go spo dar cze go ce lu, dla któ re go zo bo wią za -
nie zo sta ło stwo rzo ne.

 Na grun cie umo wy o ro bo ty bu dow la ne mo żna przy jąć,
że nie wy ko na nie zo bo wią za nia wcho dzi w grę, gdy wa da
jest te go ro dza ju, że unie mo żli wia czy nie nie wła ści we go
użyt ku z przed mio tu ro bót, wy łą cza ich wy ko rzy sty wa nie
zgod nie z ce lem umo wy al bo od bie ra im ce chy wła ści we
lub wy raź nie za strze żo ne w umo wie istot nie zmniej sza jąc

ich war tość (wa da istot na).
Na to miast po zo sta łe wa dy
świad czą tyl ko o nie na le ży -
tym wy ko na niu zo bo wią za -
nia. Je dy nie wa dy istot ne
uza sad nia ją od mo wę od -
bio ru ro bót, od stą pie nie
od umo wy, a co za tym
idzie – rzu tu ją na kwe stie
wy ma gal no ści rosz cze nia
o wy na gro dze nie za wy ko -
na ne ro bo ty. Wa dy zaś nie -
istot ne ozna cza ją wy ko -
na nie zo bo wią za nia, ale
w spo sób nie na le ży ty co
do ja ko ści, rzu tu jąc
na upraw nie nia in we sto ra,
któ ry mo że do ma gać się
ich usu nię cia w ozna czo -
nym ter mi nie bądź ob ni że -
nia wy na gro dze nia.
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Jed nym z za gad nień bu dzą cych od cza su do cza su kon tro -
wer sje przy kon trak tach bu dow la nych jest zgod ność po -

sta no wień Wa run ków Kon trak to wych FI DIC z pol skim
pra wem. Pro blem do ty czy za rów no umów pod pi sy wa nych
po mię dzy przed się bior ca mi jak rów nież przy pad ków, gdy
za ma wia ją cym jest pod miot pu blicz ny. W ta kiej sy tu acji
do po stę po wa nia w ce lu wy bo ru wy ko naw cy ro bót bu dow -
la nych znaj du ją za sto so wa nie prze pi sy usta wy z dnia 29
stycz nia 2004 ro ku pra wo za mó wień pu blicz nych ze zmia na -
mi (da lej: „PZP”). Po ni żej po sta ram się przed sta wić ogól ny
za rys pro ble ma ty ki praw nej od no szą cej się do te go za gad -
nie nia.

Swo bo da umów
W pierw szej ko lej no ści na le ży wska zać, że jed ną z pod -

sta wo wych za sad pra wa cy wil ne go jest tzw. swo bo da umów.
Zo sta ła ona wy ra żo na przez usta wo daw cę w art. 3531 ko dek -
su cy wil ne go, któ ry sta no wi: „Stro ny za wie ra ją ce umo wę mo -
gą uło żyć sto su nek praw ny we dług swe go uzna nia, by le by
je go treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze)
sto sun ku, usta wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go.”
Za sa da ta znaj du je za sto so wa nie do wszyst kich pod mio tów
pra wa w za kre sie sto sun ków cy wil nych. Ozna cza to, że sto -
su je się ją ta kże bez wy jąt ku do pod mio tów pu blicz nych.
Wska zu je na to też prze pis art. 14 PZP, któ ry wprost prze wi -
du je, że: „Do czyn no ści po dej mo wa nych przez za ma wia ją -
ce go i wy ko naw ców w po stę po wa niu o udzie le nie
za mó wie nia sto su je się prze pi sy usta wy z dnia 23 kwiet -
nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm. 4), je że li prze pi sy usta wy nie sta no wią ina czej.” 

Swo bo da umów ozna cza, że stro ny mo gą swo je zo bo wią -
za nia (treść umo wy) okre ślić do wol nie, pod wa run kiem jed -
nak, aby treść umo wy nie na ru sza ła na tu ry sto sun ku, za sad
współ ży cia spo łecz ne go ani usta wy. Pierw sze dwa ogra ni -
cze nia wy stę pu ją zde cy do wa nie rza dziej w prak ty ce. Bu dzą
one bar dzo du żo pro ble mów in ter pre ta cyj nych i spo rów
w dok try nie. Ich omó wie nie wy kra cza po za za kres ni niej szej
pu bli ka cji i dla te go też zo sta ną po mi nię te w dal szych roz wa -

ża niach. Na to miast naj bar dziej do nio sły i naj czę ściej spo ty -
ka ny jest pro blem ewen tu al ne go na ru sze nia usta wy. W tym
miej scu war to wska zać w ja kich sy tu acjach bę dzie my mieć
do czy nie nia wła śnie z ta kim na ru sze niem, a w ja kich, po mi -
mo za war cia w umo wie po sta no wień od mien nych od wzor -
ca usta wo we go, z ta kim na ru sze niem jed nak nie bę dzie my
mieć do czy nie nia. Pra wo wy ró żnia trzy ka te go rie prze pi sów,
tj. (i) dys po zy tyw ne, tzn. stro ny mo gą umó wić się do wol nie
choć by wbrew po sta no wie niom prze pi su, (ii) jed no stron nie
względ nie wią żą ce, tj. swo bo da stron jest za cho wa na tyl ko
w okre ślo nym przez prze pis kie run ku i (iii) bez względ nie
wią żą ce, tzn. stro ny nie mo gą zmie nić umó wić się ina czej
niż wska zu je na to pra wo. Zde cy do wa na więk szość prze pi -
sów re gu lu ją cych treść sto sun ków zo bo wią za nio wych ma
cha rak ter dys po zy tyw ny. Ozna cza to, że stro ny mo gą do sto -
so wać swo je wza jem ne zo bo wią za nia do wzor ców okre ślo -
nych pra wem, ale też mo gą umó wić się ina czej bez
na ra że nia się na za rzut na ru sze nia pra wa. 

W prak ty ce bar dzo przy da je się zna jo mość cha rak te ry -
stycz nej dla pra wa rzą dzą ce go umo wa mi tzw. dy rek ty wy in -
ter pre ta cji prze pi sów. Po le ga ona na na ka zie uzna wa nia
prze pi sów pra wa zo bo wią zań za dys po zy tyw ne (tzn. ta kie,
któ re nie wią żą stron), chy ba, że z ich brzmie nia lub funk cji
wy ni ka ich in ny cha rak ter. Dla przy kła du nie któ re prze pi sy
mó wią wprost, że ich na ru sze nie jest nie wa żne. Na to miast
funk cja prze pi su, któ ra mia ła by prze są dzać o je go bez -
względ nie wią żą cym cha rak te rze wy ma ga już ka żdo ra zo wo
szer szej ana li zy pra wa pod ką tem do mnie ma nej in ten cji
usta wo daw cy co do za kre su zwią za nia stron ta ką re gu la cją.

Skut ki na ru sze nia bez względ nie
wią żą cych prze pi sów pra wa 

Za sad ni cze zna cze nie dla okre śle nia skut ków na ru sze nia
przez stro ny bez względ nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra -
wa (lub tzw. prze pi sów jed no stron nie wią żą cych) okre śla
art. 58 ko dek su cy wil ne go. Zgod nie z je go tre ścią co do za -
sa dy czyn ność praw na sprzecz na z usta wą al bo ma ją ca
na ce lu obej ście usta wy jest nie wa żna, chy ba że wła ści wy
prze pis prze wi du je in ny sku tek, w szcze gól no ści ten, iż
na miej sce nie wa żnych po sta no wień czyn no ści praw nej
wcho dzą od po wied nie prze pi sy usta wy. Na to miast, je że li
nie wa żno ścią jest do tknię ta tyl ko część czyn no ści praw nej,
czyn ność po zo sta je w mo cy co do po zo sta łych czę ści, chy -
ba że z oko licz no ści wy ni ka, iż bez po sta no wień do tknię tych
nie wa żno ścią czyn ność nie zo sta ła by do ko na na. We dług
mo jej oce ny przy pa dek czę ścio wej nie wa żno ści bę dzie miał
naj czę ściej za sto so wa nie w prak ty ce. Ozna cza to, że za war -
ta umo wa, któ ra za wie ra po sta no wie nie sprzecz ne z pra wem
naj czę ściej nie bę dzie uzna na za nie wa żną, gdyż sku tek ten
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FI DIC
a pol skie pra wo

prawo

Jacek
KOSIŃSKI
ad wo kat i Eu ro pe an Co un sel w war -
szaw skim biu rze Chad bo ur ne & Par ke.
Ab sol went Uni wer sy te tu War szaw skie go
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, czło nek
Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej w War sza -
wie, oraz czło nek zwy czaj ny Sto wa rzy -
sze nia In ży nie rów i Do rad ców (SI DIR).
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do tknie tyl ko okre ślo ne go jej po sta no wie nia. W po zo sta łym
za kre sie umo wa bę dzie w dal szym cią gu źró dłem praw i zo -
bo wią zań stron.

Zgod ność wzo rów kon trak to wych FI DIC
z pol skim pra wem

W świe tle po wy ższych wy ja śnień na le ży za sta no wić się
czy wzo ry kon trak to we FI DIC za wie ra ją po sta no wie nia
sprzecz ne z pra wem. Py ta nie na rów ni od no si się do in nych
wy pra co wa nych i sto so wa nych po za Pol ską wzo rów umów
np. „NEC” tj. New En gi ne ering Con tract, lub też do wzor -
ców wy pra co wa nych pod ob cym pra wem przez in dy wi du -
al ne przed się bior stwa za gra nicz ne, któ re mia ły by zna leźć
za sto so wa nie pod pra wem pol skim. Z mo ich wie lo let nich
do świad czeń przy pra cy nad ta ki mi umo wa mi wy ni ka, że
zwy kle je dy nie kil ka klau zul umow nych wy ma ga do sto so wa -
nia do pra wa pol skie go. W po zo sta łym za kre sie umo wy te
mo gą być z po wo dze niem sto so wa ne w Pol sce. 

Przy kła dy po sta no wień Wa run ków Kon trak to wych FI DIC,
któ re mo gą być sprzecz ne z pra wem

Dla przy kła du ja ko bez względ nie obo wią zu ją cy prze pis
pra wa cy wil ne go mo gę wska zać art. 119 ko dek su cy wil ne -
go. Zgod nie z je go tre ścią ter mi ny przedaw nie nia rosz czeń
nie mo gą być skra ca ne ani przed łu ża ne przez czyn ność
praw ną. Stan dar do wo ko deks cy wil ny prze wi du je, że rosz -
cze nia ule ga ją przedaw nie niu po upły wie lat dzie się ciu
od chwi li wy ma gal no ści rosz cze nia, a dla rosz czeń o świad -
cze nia okre so we (np. czynsz naj mu, od set ki) oraz rosz czeń
zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej
– trzy la ta. Żół ty FI DIC (dla kon trak tów pro jek tuj i bu duj)
w klau zu li 20.1 prze wi du je, że je że li wy ko naw ca nie zgło si
rosz cze nia w ter mi nie 28 dni, to czas na wy ko na nie nie bę -
dzie przed łu żo ny ani też wy ko naw ca nie bę dzie upraw nio ny
do do dat ko wej za pła ty. Po nad to zgod nie z tym po sta no wie -
niem za ma wia ją cy bę dzie w ta kim wy pad ku zwol nio ny
z wszel kiej od po wie dzial no ści z ty tu łu rosz cze nia. We dług
mo jej oce ny klau zu la ta wpro wa dza 28 dnio wy ter min

przedaw nie nia rosz czeń. Z uwa gi jed nak na okre ślo ny ko -
dek sem cy wil nym za kaz skra ca nia i wy dłu ża nia okre su
przedaw nie nia rosz czeń za pis ten jest nie wa żny i co za tym
idzie nie wy wo łu je skut ków praw nych. Oczy wi ście są mo żli -
we ta kże in ne in ter pre ta cje tej klau zu li jak np. uzna nie, jej
za ro dzaj zrze cze nia się rosz cze nia a nie przedaw nie nia. Nie -
mniej jed nak we dług mo jej oce ny nie są one pra wi dło we.
Isto ta przed mio to we go po sta no wie nia spro wa dza się
do unie mo żli wie nia wy ko naw cy do cho dze nia pew nych rosz -
czeń wzglę dem za ma wia ją ce go po upły wie okre ślo ne go ter -
mi nu. Od po wia da to wier nie funk cji ja ką speł nia w pra wie
cy wil nym in sty tu cja przedaw nie nie rosz czeń. Dla te go na wet
pró ba in nej kla sy fi ka cji tej klau zu li po win na się spo tkać z za -
rzu tem obej ścia pra wa a w re zul ta cie ta kże ze skut kiem nie -
wa żno ści. 

Ko lej ny mi klau zu la mi, któ re w pew nym za kre sie mo gą
być nie zgod ne z pra wem za mó wień pu blicz nych są po sta -
no wie nia wa run ków kon trak to wych FI DIC prze wi du ją ce pra -
wo wpro wa dza nia zmian w spo so bie i za kre sie
wy ko ny wa nia umo wy. Zgod nie z tre ścią art. 144 ustęp 1 PZP
za ka za ne są zmia ny po sta no wień za war tej umo wy w sto sun -
ku do tre ści ofer ty, na pod sta wie któ rej do ko na no wy bo ru
wy ko naw cy, chy ba że za ma wia ją cy prze wi dział mo żli wość
do ko na nia ta kiej zmia ny w ogło sze niu o za mó wie niu lub
w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia (SIWZ) oraz
okre ślił wa run ki ta kiej zmia ny. Ozna cza to, że do pusz czal ny -
mi są ta kie zmia ny, któ rych treść i za kres by ły z gó ry prze wi -
dzia ne w ogło sze niu lub SIWZ. Nie wy star czy tu taj sa mo
wska za nie, że umo wa mo że być zmie nio na, gdyż usta wa wy -
ma ga tu taj po da nia szcze gó łów pla no wa nych zmian.
W prak ty ce bę dzie się to wią zać z wpro wa dze niem wa run -
ko we go za pi su umo wy. Dla przy kła du za ma wia ją cy mo że
w SIWZ za gwa ran to wać so bie pra wo do zle ce nia wy ko naw -
cy do dat ko wych ro bót pod wa run kiem uzy ska nia ich fi nan -
so wa nia. Dla wa żno ści ta kie go po sta no wie nia za rów no
wa run ki prze tar gu jak i ofer ta mu szą w do sta tecz ny spo sób
okre ślać ce nę, przed miot i in ne wa run ki ta kie go do dat ko we -
go po sta no wie nia. 

Pod su mo wu jąc war to pod kre -
ślić, że oba wy w sto so wa niu wzo -
rów kon trak to wych FI DIC są
nie uza sad nio ne. Oczy wi ście
przed za war ciem umo wy lub w wy -
pad ku za mó wie nia pu blicz ne go
przed spo rzą dze niem SIWZ na le ży
wpro wa dzić nie zbęd ne zmia ny,
któ re za pew nią cał ko wi tą zgod ność
umo wy z pol skim pra wem. Jak wy -
ni ka z po wy ższych roz wa żań wy ma -
ga nych zmian nie po win no być
du żo, a je że li na wet pew ne po sta -
no wie nia zo sta ną prze oczo ne to nie
ozna cza to jesz cze bez względ nej
nie wa żno ści ca łe go kon trak tu. War -
to też po wie dzieć, że w tym wy pad -
ku sta ran ność przy for mu ło wa niu
wa run ków umo wy po win na być sa -
ma jak przy pi sa niu no wej umo wy
pod pra wem pol skim. Zaw sze trze -
ba mieć na wzglę dzie obo wią zu ją -
ce pra wo.

prawo
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W dn. 20 li sto pa da 2009 od by ło się w Wied niu czwar te Fo -
rum współ pra cy Kon sul tan tów Eu ro pej skich, któ re go te ma -
tem prze wod nim był Zysk i Za sa dy po stę po wa nia – etycz ne
dro gi zrów no wa żo ne go osią gnię cia ce lu przez Kon sul tan -
tów.

Stwier dzo no, że rów no wa ga po mię dzy dzia ła nia mi zmie -
rza ją cych do osią gnię cia zy sku, a po sza no wa niem etycz nych
war to ści w biz ne sie zo sta je za chwia na szcze gól nie w cza -
sach spo wol nie nia go spo dar cze go. Ce lem Fo rum by ło prze -
ana li zo wa nie ak tu al nej sy tu acji, okre śle nie po trzeb nych
zmian oraz wska za nie mo żli wej do przy ję cia etycz nej dro gi
(klu cza) dla zrów no wa żo ne go suk ce su kon sul tan tów.

Se sja przed po łu dnio wa sku pi ła się na pre zen ta cjach,
w któ rych omó wio no za le ty do bo ru pro fe sjo nal ne go ze spo -
łu za rzą dza ją ce go pro jek tem, trans pa rent no ści pro ce dur ad -
mi ni stro wa nia pro jek ta mi, prze pro wa dza nia uczci we go
kon kur su dla wy ko naw ców. Po in for mo wa no o za bez pie cze -
niach mię dzy na ro do wych in sty tu cji fi nan so wych, któ rych sto -
so wa nie za pew nia wy so kie stan dar dy etycz ne.
Za bez pie cze nia te to m. in.: zde fi nio wa nie za bro nio nych
prak tyk w pro ce sach in we sty cyj nych, śle dze nie za bro nio -
nych prak tyk, na kła da nie sank cji za nie etycz ne za cho wa nia
oraz spraw dza nie we ry fi ka to rów. Pod kre ślo no ro lę za sa dy
po le ga ją cej na wy klu cza niu firm, któ re ze wzglę du na nie -

etycz ną po sta wę w prze szło ści prze no szą ry zy ko wy stę po -
wa nia ko rup cji.

Pod czas se sji po po łu dnio wej zde fi nio wa no ko rup cję ja ko
dzia łal ność dzie lą cą do bra pu blicz ne dla pry wat nych po -
trzeb, a ta kże okre ślo no ko rup cję ja ko dzia łal ność za ta ja ją -
cą in for ma cje, któ re wpły wa ją na efek tyw ność ryn ku. Z te go
po wo du wal ka o przej rzy stość pro ce dur i prze ciw ko ko rup -
cji jest nie tyl ko za bie ga niem o do bre i etycz ne za sa dy, ale
przede wszyst kim wal ką o efek tyw ność eko no micz ną biz ne -
sów. 

W dal szej czę ści na przy kła dzie du żej fir my do rad czej po -
ka za no no wo cze sne roz wią za nia kor po ra cyj ne in te gru ją ce
eko no mię z eko lo gią i kwe stia mi spo łecz ny mi.

W pod su mo wa niu Fo rum stwier dzo no, że z uwa gi na fakt,
iż nie etycz ne po stę po wa nie na dal wy stę pu je w biz ne sie
zwią za nym z du ży mi in we sty cja mi na le ży dbać o pro fe sjo -
nal ne or ga ni zo wa nie przed się wzięć i trans pa rent ność pro -
ce dur oraz sta now czo prze ciw sta wiać się wszel kim
nie etycz nym prak ty kom.

Uwa żam, iż spo tka nie by ło bar dzo uda ne, a udział w Fo -
rum przy niósł mi no we kon tak ty i no we do świad cze nia.

Stro nę or ga ni za to rów re pre zen to wa li:
 Pan Wal ter Meyr Au strian In ter na tio nal Con sul tants.
Fo rum sku pi ło po nad 130 osób z 14 kra jów Eu ro py i by ło na -
sta wio ne na ety kę i za sa dy po stę po wa nia w pro ce sie in we -
sty cyj nym.

Wy kła dy pro wa dzi li:
 Pan Wil chelm Re ismann IC con sul tan ten ZT Ge smbH,

Wie deń,
 Pa ni Ene ry Qu ino nes EBRD, Lon dyn,
 Pan Ren ko Cam pen, Au stria,
 Fran co is Va le rian, Trans pa ren cy In ter na tio nal, Ber lin,
 Phi lipp Gaggl, PwC, Wie deń.

Czwarte Forum Współpracy
Konsultantów Europejskich
20 listopad 2009

konsultanci

Piotr
ADAMIEC
EC Harris Warszawa

Doświadczony kierownik pro jek tu 
w za rzą dza niu bu do wa mi. Eks pert
w two rze niu bu dże tu, opty ma li za cji
i kon tro li kosz tów.
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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.

Kon sul ting in ży nier ski okre śla 
wy ma ga nia i po trze by w za kre sie 
do radz twa

Po rów na nie zna cze nia kon sul tin gu in ży nier skie go do ro -
li, ja ką peł nią biu ra pro jek to we jest da le ko idą cym uprosz -
cze niem. W rze czy wi sto ści, fir my in ży nier skie zy sku ją
uzna nie dzię ki swo jej umie jęt no ści za rzą dza nia przed się -
wzię cia mi, a ina czej mó wiąc zdol no ści do za pro jek to wa nia
i zre ali zo wa nia naj bar dziej skom pli ko wa nych in we sty cji.
Syn tec -Ingénie rie zrze sza naj więk sze ta kie fir my we Fran cji.

Jed nak zre du ko wa nie ro li kon sul tin gu in ży nier skie go
do za rzą dza nia przed się wzię cia mi w dal szym cią gu jest po -
dej ściem zbyt za wę żo nym. 

Dzię ki zin te gro wa niu ró żnych umie jęt no ści, po łą cze niu
pra cy pro jek tan tów i spe cja li stów ró żnych bra nż (pro -
gra mi stów, praw ni ków, eko no mi stów, spe cja li stów ds.
ochro ny śro do wi ska itp.) wie le firm kon sul tin gu in ży -
nier skie go od daw na wy ka zy wa ło swo ją zdol ność
do pra cy w ob sza rze dzia ła nia za ma wia ją ce go tj.
od wy ar ty ku ło wa nia ja kieś po trze by do pod ję cia de cy -
zji o dzia ła niu.

Te go ro dza ju wspar cie udzie la ne już od po cząt ku przed -
się wzię cia w za kre sie de fi nio wa nia po trzeb po le ga na roz -
po czę ciu wła ści wych dzia łań jesz cze przed pod ję ciem
zo bo wią zań i na opty ma li za cji re ak cji na po trze bę dzię ki zin -
te gro wa niu wszyst kich istot nych czyn ni ków oraz uczest ni -
cze nie w dia lo gu kon ku ren cyj nym.

Wspar cie nie by ło by sku tecz ne, je śli fir my in ży nier skie nie
po sia da ły by zdol no ści do znaj do wa nia roz wią zań in no wa cyj -
nych w sze ro kim spek trum świad czo nych przez sie bie
usług.

W za le żno ści od ro dza ju przed się wzię cia bra nża kon sul -
tin gu in ży nier skie go ofe ru je:
 spo rzą dza nie stu diów de fi ni cji przed się wzię cia i stu diów

wy ko nal no ści 

 pro gra mo wa nie wstęp ne
 po moc w pro wa dze niu dia lo gu kon ku ren cyj ne go
 po ro zu mie nia z in sty tu cja mi pań stwo wy mi i fi nan so wy mi
 ba da nia spo łecz no -eko no micz ne
 stu dia z za kre su ochro ny śro do wi ska i zrów no wa żo ne go

roz wo ju
 stu dia w za kre sie mo żli wo ści lo ka li za cji in we sty cji na da -

nym te re nie i ba da nia geo tech nicz ne
 ba da nia hy dro lo gicz ne
 ana li za prze pi sów praw nych do ty czą cych da ne go przed -

się wzię cia
 two rze nie mo de li eko no micz nych: ob ro ty -do cho dy -kosz ty
 pla no wa nie trans por tu miej skie go
 pla ny lo gi stycz ne
 itp.

Pod czas Kon gre su FI DI C1 – EF CA -AH CEA w Bu da pesz -
cie w 2006 ro ku przed sta wio no kon cep cję „za ufa ne go do -
rad cy”, któ ra okre śla tę bar dzo szcze gól ną ro lę kon sul tin gu
in ży nier skie go w po cząt ko wej fa zie przed się wzię cia. Wie lu
in we stu ją cych na du żą ska lę przed się bior ców po twier dza
za po trze bo wa nie na te go ty pu umie jęt no ści.

Po za ro lą do ode gra nia w po cząt ko wej fa zie pro jek tu,
fir my kon sul tin gu in ży nier skie go mo gą uczest ni czyć ja -
ko do rad cy we wszyst kich fa zach przed się wzię cia.
Fak tem jest, że aby wy ko nać swo je za da nia po praw nie
za ma wia ją cy nie mu si po sia dać umie jęt no ści we
wszyst kich ob sza rach wie dzy, czy na wet po sia dać do -
stęp do wszyst kich po trzeb nych za so bów. Dla te go też
cza sa mi ko rzy sta z „po moc ni ków”, któ rych ro lą jest wy -
ja śnia nie zja wisk i wspie ra nie za ma wia ją ce go w nie któ -
rych przed się wzię ciach.

Kon sul ting in ży nier ski za pew nia ta kie wspar cie, któ re mo -
że mieć:
 cha rak ter „spe cja li stycz ny” i obej mu je:

 ba da nia we wstęp nej fa zie przed się wzię cia (przed
pod ję ciem de cy zji), jak opi sa no po wy żej;

 ba da nia ry zy ka i za rzą dza nie ry zy kiem 
 spe cja li stów ds. pro gra mo wa nia
 przy go to wa nie pro gra mu
 pla no wa nie ogól ne
 wie dzę w za kre sie fi nan sów i eko no mii
 wie dzę tech nicz ną, praw ni czą i w za kre sie kon stru owa -

nia umów
 wie dzę w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo ju
 HQE (wia ry god ny sys tem ja ko ści w za kre sie ochro ny

śro do wi ska)

Innowacyjność
w konsultingu inżynierskim

konsulting inżynierski

1 Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja In ży nie rów Kon sul tan tów.
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 wie dzę w za kre sie za wie ra nia umów i spół ek
 itp.

 cha rak ter „in ter dy scy pli nar ny”
 mi sje in ter dy scy pli nar ne po le ga ją na wspar ciu dla za -

ma wia ją ce go w za kre sie wszyst kich lub nie któ rych
aspek tów przed się wzię cia lub za rzą dza nia przed się -
wzię ciem i obej mu ją:

 pro wa dze nie dzia łań ope ra cyj nych
 za rzą dza nie przed się wzię ciem
 płat no ści lub prze ka za nie upraw nień w tym za kre sie

(w przed się wzię ciach pu blicz nych)

 in we stor stwo za stęp cze (w przed się wzię ciach pry wat -
nych)

 za rzą dza nie przed się wzię cia mi mię dzy na ro do wy mi

 pro wa dze nie dzia łań w fa zie eks plo ata cji i kon ser wa cji
Ukoń czo ne dzie ło zo sta je prze ka za ne fir mie eks plo atu ją -

cej obiekt bu dow la ny lub użyt kow ni ko wi. W tej no wej sy tu -
acji wspar cie mo że oka zać się po trzeb ne do:

 usta le nia pro gra mu eks plo ata cji i kon ser wa cji
 roz ru chu
 eks plo ata cji i kon ser wa cji.

W fa zie pro jek to wa nia kon sul ting in ży nier ski mo że w ró -
żny spo sób od gry wać ro lę w pro ce sie in no wa cji:

In no wa cyj ność w fir mie 
– opty ma li za cja pro duk cji

Kon sul ting in ży nier ski nie ustan nie wpro wa dza roz wią za -
nia in no wa cyj ne, któ re po zwa la ją na ulep sza nie me tod i wy -
daj no ści. W ta kich sy tu acjach in no wa cyj ność mo że po le gać
na od dol nej ini cja ty wie in no wa cyj nej wpro wa dza nej przez
ze spo ły ope ra cyj ne uspraw nia ją ce swo ją dzia łal ność w za -
kre sie co dzien nych czyn no ści lub ini cja ty wie od gór nej do -
ty czą cej uspraw nie nia wy daj no ści ca łej fir my dzię ki
pod ję ciu stra te gicz nych de cy zji przez ka drę za rzą dza ją cą.
Te dzia ła nia są sa mo fi nan su ją ce. 

W ten spo sób sys te ma tycz ne za rzą dza nie wspar te po głę -
bio ną wie dzą po zwo li ło na zre du ko wa nie cza su po trzeb ne -
go na wstęp ne osza co wa nie kosz tu re ali za cji pew ne go
przed się wzię cia w za kre sie in fra struk tu ry trans por to wej
o czyn nik rów ny 40 (przy współ czyn ni ku nie pew no ści rów -
nym te mu współ czyn ni ko wi w me to dach tra dy cyj nych). Ta -
kie uspraw nie nie da je ko rzyść przede wszyst kim
za ma wia ją ce mu, któ ry mo że do ko nać opty mal ne go wy bo ru
z du żej licz by wa rian tów.

Kil ka przy kła dów z ostat nio przy zna nych kon ce sji lub
umów za war tych w ra mach PPP2 przy peł nym udzia le ze spo -
łów ds. przed się wzięć rów nież po ka zu je, że du że fir my do -
ce nia ją wkład ze stro ny kon sul tin gu in ży nier skie go, tj.:
ge ne ral ną opty ma li za cję przed się wzię cia, wpro wa dze nie

efek tyw no ści pro jek to wej oraz wie dzę na te mat wszyst kich
ogra ni czeń przed się wzię cia w je go wstęp nej fa zie. 

Co to jest „za rzą dza nie wie dzą”?

Za rzą dza nie wie dzą opi su je me to dy i tech ni ki sto so wa -
ne do iden ty fi ka cji, ana li zy, or ga ni za cji, za pa mię ty wa -
nia i dzie le nia się wie dzą po mię dzy człon ka mi jed nej
lub wię cej or ga ni za cji, a w szcze gól no ści wie dzą stwo -
rzo ną w ra mach fir my (np. ba da nia i roz wój, do bre
prak ty ki) lub wie dzą po zy ska ną z ze wnątrz (np. mo ni -
to ro wa nie i wy wiad go spo dar czy) w ce lu po pra wy dzia -
ła nia da nej or ga ni za cji.

W przy pad ku firm za gad nie nie to mo że obej mo wać:
 war tość do da ną fir my po łą czo ną ze wzro stem ka pi -

ta łu wie dzy
 po pra wę wy ni ków fir my

Do tej pu li mo żna do dać za rzą dza nie ry zy kiem, tj.: 
ry zy ko utra ty umie jęt no ści i ogól nie in ne ry zy ka.

Ce le za rzą dza nia wie dzą to;
 zwięk sze nie wy daj no ści i ja ko ści usług
 ochro na know -how
 za pew nie nie prze ka zu wie dzy ko lej nym po ko le niom
 zwięk sze nie sku tecz no ści ko mer cyj nej
 sty mu lo wa nie kre atyw no ści i in no wa cyj no ści

konsulting inżynierski

Projektowanie

2 Umo wy PPP – umo wy w ra mach Part ner stwa Pu blicz no -Pry wat ne go.

Innowacyjność
w konsultingu inżynierskim
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W przy pad ku fir my in ży nier skiej jest to spra wa:
 zor ga ni zo wa nia obie gu da nych, in for ma cji i do ku -

men tów po trzeb nych do efek tyw ne go świad cze nia
usług i re ali za cji umów z klien ta mi w za kre sie ich
gro ma dze nia, za rzą dza nia i ak tu ali za cji (pro fe sjo nal -
ne ma te ria ły re fe ren cyj ne, mo ni to ro wa nie zmian
w pra wo daw stwie, itp.)

 za pew nie nie prze ka zu wie dzy po mię dzy oso ba mi
bio rą cy mi udział w pro ce sie re ali za cji przed się wzię -
cia po przez sys tem for ma li za cji wie dzy (REX – wy -
mia na wie dzy, do bre prak ty ki, księ gi wie dzy,
po zy ski wa nie know -how, itp.) oraz two rze nie po wią -
zań po mię dzy ty mi oso ba mi (in dy wi du al ne kon sul -
ta cje, sie ci, prak ty ka spo łecz na itp.)

 ele men ty to wa rzy szą ce prze ka zo wi wie dzy i umie jęt -
no ści (eme ry tu ra, awans itp.) w ce lu za pew nie nia
utrzy ma nia po zio mu wie dzy w fir mie

 opty ma li za cja do stę pu do wie dzy, ak tu ali za cja wie dzy
i jej wzbo ga ca nie dzię ki wy daj nym sys te mom in for -
ma cyj nym (bra nżo we stro ny in ter ne to we, na rzę dzia
współ pra cy, z okre śle niem cen trów za in te re so wa nia
ka żdej z bra nż oraz sys te mów ty pu push, me cha ni -
zmy ba daw cze, plat for my e -le ar nin go we itp.)

Roz wią za nia in no wa cyj ne opra co wa ne
w imie niu za ma wia ją cych

Za ma wia ją cy mi mo gą być: wła dze lo kal ne, pu blicz ne lub
pry wat ne in sty tu cje lub wła ści cie le, bra nża prze my sło wa, fir -
ma, in na nie spe cja li stycz na fir ma z sek to ra kon sul tin gu in -
ży nier skie go itp.

 roz wią za nie in no wa cyj ne na zle ce nie za ma wia ją ce go 

W tym przy pad ku kon sul ting in ży nier ski opra co wu je roz -
wią za nie in no wa cyj ne w obo pól nym zro zu mie niu i po ro zu -
mie niu z za ma wia ją cym.

Na przy kład po gwał tow nych bu rzach, ja kie na wie dzi ły
Fran cję w ro ku 1999 trze ba by ło wzmoc nić fun da men ty wiel -
ko wy mia ro wych słu pów wy so kie go na pię cia. Fir ma RTE3

wy bra ła in no wa cyj ne roz wią za nie za pro po no wa ne przez fir -
mę kon sul tin gu in ży nier skie go, któ re by ło o 20% tań sze
od tra dy cyj nych me tod wzmac nia nia po sa do wie nia.

 roz wią za nie in no wa cyj ne prze zna czo ne
dla kil ku za ma wia ją cych

W tym przy pad ku kon sul ting in ży nier ski prze wi du je za po -
trze bo wa nie kil ku za ma wia ją cych lub współ pra cu je z kil ko -
ma z nich w ce lu opra co wa nia ogól nej me to dy, któ ra bę dzie
mia ła za sto so wa nie u wszyst kich tych za ma wia ją cych. Ta ka
ca ło ścio wa lub czę ścio wa in we sty cja jest ko rzyst na dzię ki atu -

tom kon ku ren cyj no ści, ja kie fir ma zy sku je dzię ki za sto so wa -
niu roz wią za nia in no wa cyj ne go. Przy kła dem mo że być pro -
jekt GE RI CI4 do ty czą cy zmniej sze nia po dat no ści
in fra struk tu ry trans por to wej na zmia ny kli ma tycz ne, w któ rym
opra co wa no Sys tem in for ma cji prze strzen nej (GIS) dla firm
zaj mu ją cych się eks plo ata cją in fra struk tu ry trans por to wej, uła -
twia ją cy pro gno zo wa nie zda rzeń kli ma tycz nych i po dej mo wa -
nie dzia łań pre wen cyj nych, w tym bez po śred nich dzia łań
przed wy stą pie niem sy tu acji kry zy so wych lub w ich trak cie.
W tym kon kret nym przy pad ku ko rzy ści in no wa cji dla spo łe -
czeń stwa by ły oczy wi ste i uza sad nia ły na kła dy in we sty cyj ne.
Na le ży za uwa żyć, że nie któ rzy za ma wia ją cy w Eu ro pie, a ta -
kże Bank Świa to wy uzna ją to roz wią za nie za god ne uwa gi.
Sze ro kie za sto so wa nie tej in no wa cji we Fran cji po zwo li ło by
na ko rzy sta nie z no wych, przy dat nych roz wią zań da jąc prze -
wa gę kon ku ren cyj ną wo bec firm mię dzy na ro do wych. 

 roz wią za nie in no wa cyj ne pre fi nan so wa ne przez kil ku 
za ma wia ją cych

Kon sul ting in ży nier ski mo że rów nież po łą czyć gru pę
klien tów na po cząt ku przed się wzię cia, któ rzy wspól nie
okre ślą spe cy fi ka cję ja kie goś pro duk tu i bę dą współ fi -
nan so wać wstęp ną fa zę je go re ali za cji.

W ten spo sób w ra mach przed się wzię cia o na zwie 
CA NOE opra co wa no mo de lo wy sys tem wspo ma ga nia pro -
jek to wa nia i za rzą dza nia miej ską ka na li za cją desz czo wą.
Od sa me go po cząt ku w przed się wzię ciu bra ły udział trzy du -
że mia sta, dwa de par ta men ty i mi ni ster stwo wła ści we dla
spe cy fi ki przed się wzię cia. Ko lej ne gru py klien tów przy łą czy -
ły się do gru py ini cja tyw nej w trak cie trwa nia przed się wzię -
cia. Sys tem CA NOE jest obec nie do stęp ny na ryn ku
na za sa dach ko mer cyj nych.

 roz wią za nie in no wa cyj ne w kon sor cjach zło żo nych
z wie lu firm

Roz wią za nia in no wa cyj ne mo gą być rów nież opra co wa -
ne przez kon sor cja zło żo ne z wie lu firm. W te go ty pu przed -
się wzię ciach ja sno okre ślo ny jest in te res ogól ny. Kon sul ting
in ży nier ski mo że stać się ka ta li za to rem dzia łań w kie run ku
li kwi da cji po dzia łów mię dzy ele men ta mi ca łe go łań cu cha
uczest ni ków pro ce su.

W przed się wzię ciu pod na zwą PRO PI CE do ty czą cym pro -
wa dze nia „ukry tych bu dów” bie rze udział du ży in we stor, zaj -
mu ją cy się rów nież eks plo ata cją, a ta kże dwie du że
fran cu skie fir my o za się gu ogól no świa to wym. Przed się wzię -
cie pro wa dzo ne jest przez fir mę in ży nier ską. Je go ce lem jest
opra co wa nie pew nych otwar tych za le ceń w za kre sie lep sze -
go przy go to wa nia du żych bu dów dzię ki np. zmi ni ma li zo wa -
niu utrud nień zwią za nych z pro wa dze niem ro bót.
Za in te re so wa nie tym za gad nie niem miej sco wych rad nych
i in nych eu ro pej skich uczest ni ków przed się wzię cia po ka zu je
jak po trzeb ne jest roz wią za nie in no wa cyj ne w tym za kre sie.

konsulting inżynierski

3 Fir ma zaj mu ją ca się prze sy łem ener gii elek trycz nej we Fran cji.
4 Sys te my opra co wa ne przez sieć pań stwo wych in sty tu tów ba daw czych we współ pra cy z za ma wia ją cy mi i fir ma mi kon sul tin gu in ży nier -

skie go…
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Roz wią za nie in no wa cyj ne 
w co dzien nej dzia łal no ści 
firm kon sul tin gu in ży nier skie go

Pod sta wo wą dzia łal no ścią firm kon sul tin gu in ży nier skie -
go jest gro ma dze nie i oce na ist nie ją cych roz wią zań in no wa -
cyj nych, któ re są już do stęp ne „pod rę ką”, w ce lu speł nie nia
wa run ków za war tych w spe cy fi ka cjach tech nicz nych za ma -
wia ją ce go. Ta ro la jest za zwy czaj uj mo wa na w ofer cie firm
in ży nier skich.

Funk cjo no wa nie te go me cha ni zmu jest sku tecz niej sze,
kie dy sprzy ja ją mu wszyst kie bodź ce mo ty wa cyj ne. 

Ja ko przy kład mo żna po dać Re nault Lo ga n5. Po wstał po -
mysł pro du ko wa nia po jaz du w ce nie ni ższej niż ofe ru je kon -
ku ren cja. Roz wią za niem by ło wy twa rza nie te go au ta
w kra jach, gdzie kosz ty pro duk cji są bar dzo ni skie, przy ni -
ższym po zio mie umie jęt no ści tech nicz nych. Trze ba więc by -
ło za pro jek to wać sa mo chód opar ty na już ist nie ją cych
tech no lo giach i nie za wod nych kon cep cjach spraw dzo nych
w prze my śle. Miał to być mo del na ty le nie skom pli ko wa ny,
by po zwo lił na de cen tra li za cję pro duk cji. Na ro dził się no wy
po mysł sa mo cho du. Kon sul ting in ży nier ski jest za tem klu -
czo wym gra czem w roz po wszech nia niu in no wa cji w kra ju
i za gra ni cą. Pra wo daw ca mu si stwo rzyć od po wied nie śro -
do wi sko, w któ rym ro la ta bę dzie mo gła być w peł ni wy ko -

ny wa na dla do bra ogó łu. Na przy kład kon cep cja grun tu
zbro jo ne go by ła bar dzo in no wa cyj nym roz wią za niem wy ko -
rzy sty wa nym przy pro jek to wa niu i wy ko ny wa niu wiel kich na -
sy pów, zwłasz cza na bar dzo ma łych po wierzch nio wo
pla cach bu do wy. Za sa da zbro je nia grun tów zo sta ła wy my -
ślo na przez fran cu skie go in ży nie ra Hen ri Vi dal’a w ro -
ku 1965. Stwo rzo na przez nie go kon cep cja po le ga ła
na nada niu grun to wi no wych me cha nicz nych wła ści wo ści
dzię ki za sto so wa niu zbro je nia cię gna mi sta lo wy mi. Kon -
struk cja z grun tu zbro jo ne go jest fun da men tem skła da ją cym
się z po zio mych warstw kru szy wa, po mię dzy któ ry mi uło żo -
no ma te riał zbro ją cy. Roz wią za nie to sto su je się zwłasz cza
przy bu do wie li co wa nych ścian opo ro wych, zwy kle wy ko ny -
wa nych z warstw żel be tu mo co wa ne go do ram sta lo wych.
Jest to fran cu skie roz wią za nie in no wa cyj ne, któ re prak tycz -
nie zre wo lu cjo ni zo wa ło pro jek to wa nie nie któ rych ty pów kon -
struk cji i zo sta ło sze ro ko roz po wszech nio ne na ca łym
świe cie. Da je ono du że oszczęd no ści kosz to we w za kre sie
ro bót na sy po wych (w związ ku z tym naj więk szą ko rzyść ze
sto so wa nia tej in no wa cji od no szą za ma wia ją cy) i jest od po -
wied nim roz wią za niem tech nicz nym w przy pad ku bar dzo
ogra ni czo nych po wierzch nio wo pla ców bu do wy.

 roz wią za nie in no wa cyj ne w kon sul tin gu in ży nier skim
i tech no lo gii

Kon sul ting in ży nier ski i tech no lo gie roz wi ja ły się szyb ko
w la tach osiem dzie sią tych XX w. w okre sie roz wo ju sys te -
mów kom pu te ro we go wspo ma ga nia pro jek to wa nia (CAD)
przy opra co wa niu pro duk tów prze my sło wych. W po przed -
nim okre sie dzia łal ność firm kon cen tro wa ła się głów nie
na po dzle ca niu pro jek to wa nia, zwłasz cza w sek to rze me -
cha nicz nym i elek tro nicz nym. Zmia ny za szły dzię ki wspar -
ciu ze stro ny du żych in we sto rów, któ rzy po sia da jąc po trze by
w wie lu sek to rach prze my słu umo żli wia li in ży nie rom na by -
wa nie umie jęt no ści w za kre sie roz wo ju prze my słu. 

Wspar cie wie dzy in ży nier skiej po zwo li ło na opra co wa nie
no wych roz wią zań, ta kich jak np. de ski roz dziel cze w sa mo -
cho dach, ze wnętrz ne i we wnętrz ne wy po sa że nie sa mo cho -
dów, w tym lu ster ka wstecz ne i zde rza ki, a ta kże te le fo ny
ko mór ko we i fak sy (po mi ja jąc elek tro ni kę), wy po sa że nie
skła dów po cią gów i me tra oraz czę ści sa mo lo to wych.

Skró ce nie ży cia pro duk tów rów nież spo wo do wa ło na gły
roz wój no wych roz wią zań pro duk tów. Fir my kon sul tin gu in -
ży nier skie go prze or ga ni zo wa ły się w ce lu kon fron ta cji z no -
wy mi wy ma ga nia mi. Od by wa ło się to po przez in ten syw ne
szko le nia pra cow ni ków w ko rzy sta niu z na rzę dzi ty pu CAD,
co z ko lei umo żli wia ło współ pra cę z dzia ła mi ba daw czo roz -
wo jo wy mi du żych firm. W re zul ta cie na stą pił roz wój ta kich
bra nż jak ob rób ka me ta li, two rzy wa sztucz ne, ana li za war to -
ści i ofer to wa nie, czy li pod sta wo wych na rzę dzi ka żde go pro -
jek tan ta.

konsulting inżynierski

5 Sa mo chód pro du ko wa ny przez fir mę Re nault.
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Wostat nich 3 la tach sy tu acja w pol -
skiej go spo dar ce, a w szcze gól -

no ści na ryn ku bu dow la nym gwał-
tow nie się zmie ni ła. Ce ny wie lu ma te -
ria łów bu dow la nych, ro bót, a ta kże ca -
łych obiek tów w ro ku 2007 szyb ko
wzra sta ły, by w ro ku 2008, a na stęp nie
w 2009 za cząć ma leć.

Jed nym z istot nych czyn ni ków pro -
duk cji, któ ry jest przed mio tem za in te -
re so wa nia za rów no in we sto rów, jak
i wy ko naw ców ro bót, jest staw ka ro bo -
ci zny kosz to ry so wej. Jest ona prak tycz -
nie za wsze przed mio tem ana li zy
i po rów nań pod czas wa lo ry za cji wy na -
gro dzeń uzgod nio nych w umo wie.

Do ko nu jąc prze sza co wa nia wy na -
gro dzeń za ro bo ty bu dow la ne, stro ny
umo wy staw kę ro bo ci zny wy zna cza ją
za zwy czaj ja ko jed ną z do mi nant (de -
ter mi nant) w tech ni ce wa lo ry za cji in -
dek so wej.

Dla lep sze go zo bra zo wa nia zmian
sta wek ro bo ci zny kosz to ry so wej po ni -
żej za pre zen to wa no wy kre sy przed sta -
wia ją ce dy na mi kę ich zmian w %
od nie sio ną do I kwar ta łu 2007 ro ku.
Wy kres 1 po ka zu je nam znacz ny
wzrost staw ki dla ro bót ogól no bu dow -
la nych -in we sty cyj nych w okre sie
od I kw. 2007 r. do IV kw. 2008 r.
W prze dzia le tym staw ka ro bo ci zny dla
tych ro bót wzro sła aż o 63,7%. W tym
sa mym cza sie dla ro bót in ży nie ryj nych
ob ser wu je my wzrost staw ki o 59,1%
(patrz wy kres 2). Na wy kre sach 3 i 4
przed sta wio no wy so kość sta wek ro bo -
ci zny (w zł/r -g) dla ro bót ogól no bu dow -
la nych i dla ro bót in ży nie ryj nych
w ko lej nych kwar ta łach lat 2007, 2008
i 2009.

Wi dać na nich wy raź nie okre sy
znacz ne go wzro stu w ro ku 2007, a ta -
kże w 2008 oraz okres sta bi li za cji w ro -
ku 2009. Sta bi li za cja sta wek dla
ró żnych ro dza jów ro bót w bie żą cym ro -
ku jest ozna ką wy ga sza nia kry zy su, któ -
ry w przy pad ku ryn ku bu dow la ne go
w Pol sce nie oka zał się zbyt gwał tow -
ny. Jest to za słu ga m.in. środ ków unij -
nych, któ re moc no wspar ły ry nek
bu dow la ny, szcze gól nie w bra nży in ży -
nie ryj nej (m. in. dro gi, mo sty, uzbro je -
nie te re nu, oczysz czal nie ście ków).

ceny w budownictwie

Stawki robocizny 2007–2009 rok
– od wzrostu do stabilizacji

Janusz
TRACZYK
Redaktor Naczelny Wydawnictw SECOCENBUD Wiceprezes
Zarządu OWEOB „Promocja” Sp. z o.o.

Wykres 2. Narastające zmiany w % 1 r-g. Stawka robocizny kosztorysowej dla robót
inżynieryjnych.

Wykres 1. Narastające zmiany w % 1 r-g. Stawka robocizny kosztorysowej dla robót
ogólnobudowlanych-inwestycyjnych
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Na za koń cze nie w ta bli cy 1 przed sta -
wio no wy so kość sta wek ro bo ci zny net -
to dla ro bót:
 ogól no bu dow la nych -in we sty cyj -

nych,
 ogól no bu dow la nych -re mon to wych,
 in sta la cji sa ni tar nych,
 in sta la cji elek trycz nych i
 in ży nie ryj nych.

Wię cej in for ma cji o wy so ko ści sta -
wek ro bo ci zny oraz dy na mi ce ich
zmian, m.in. dla po szcze gól nych re gio -
nów kra ju oraz dla więk szych miast
mo żna zna leźć w na stę pu ją cych wy -
daw nic twach SE KO CEN BUD:
 In for ma cja o staw kach ro bo ci zny

kosz to ry so wej oraz o ce nach pra cy
sprzę tu bu dow la ne go IRS,

 Za gre go wa ne wskaź ni ki wa lo ry za -
cyj ne ZWW oraz

 Bły ska wi ca – wy daw nic two mie -
sięcz ne.

Pa tro nem cy klu 
„Ce ny w bu dow nic twie” jest 

OWE OB Pro mo cja

www.se ko cen bud.pl

ceny w budownictwie

Stawki robocizny 2007–2009 rok
– od wzrostu do stabilizacji

Lp. NAZWA JM

Stawki robocizny kosztorysowej netto w zł
2007 2008 2009

I kw.
2007

II kw.
2007

III kw.
2007 

IV kw.
2007

I kw.
2008

II kw.
2008 

III kw.
2008

IV kw.
2008 

I kw.
2009

II kw.
2009

III kw.
2009

IV kw.
2009 

Stawki robocizny kosztorysowej netto dla robót:

1 ogólnobudowlanych-inwestycyjnych r-g 9.01 10.15 11.11 11.92 12.71 13.43 14.19 14.75 14.72 14.49 14.39 14.24

2 ogólnobudowlanych- remontowych r-g 8.76 9.78 10.61 11.5 12.26 12.79 13.5 14.07 14.08 13.92 13.84 13.75

3 instalacji sanitarnych r-g 8.6 9.44 10.29 11.15 11.97 12.58 13.22 13.79 13.85 13.62 13.56 13.5

4 instalacji elektrycznych r-g 8.66 9.48 10.33 11.2 12.02 12.62 13.37 14.15 14.1 13.81 13.73 13.73

5 inżynieryjnych r-g 8.71 9.5 10.34 11.14 11.81 12.49 13.17 13.86 13.91 13.7 13.74 13.67

6 wykończeniowych
– wysoki standard r-g 10.33 11.34 12.61 13.62 14.59 15.44 16.06 16.61 16.82 16.52 16.4 16.38

Tablica 1.

Wykres 4. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej netto dla robót inżynieryjnych w zł

Wykres 3. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej netto dla robót
ogólnobudowlanych-inwestycyjnych w zł
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aktualności

04-05 li sto pa da 2009 r.
od by ło się w Se wil li ko lej ne spo tka nie Dy -
rek to rów i Se kre ta rzy Ge ne ral nych EF CA.
SI DiR re pre zen to wa ła Dy rek tor Gra ży na Łu -
ka – Dok tor ska.
Po sie dze nie po świę co ne by ło za gad nie -
niom we wnętrz nej or ga ni za cji i ce lów EF -
CA, a ta kże re la cjom po mię dzy EF CA
i FI DIC (na naj bli ższym ze bra niu Za rzą du
EF CA wy pra co wa ne zo sta nie w tej spra wie
sta no wi sko or ga ni za cji). Re pre zen tan ci po -
szcze gól nych or ga ni za cji kra jo wych przed -
sta wia li po krót ce stan lo kal nych go s-
po da rek i w tym kon tek ście dzia ła nia ich
sto wa rzy szeń. Z du żym za in te re so wa niem
spo tkał się pro gram uczest nic twa SI DiR
w dzia ła niach Fun da cji Cen trum PPP, oraz
przed się wzię cia szko le nio we Sto wa rzy sze -
nia, któ re przed sta wi ła Gra ży na Łu ka-Dok -
tor ska. Pre zy dent EF CA Pa nos Pa na -
go po ulos za ofe ro wał swo je wspar cie i go to -
wość uczest nic twa w or ga ni zo wa nych przez
SI DiR wy da rze niach.
Pre zes hisz pań skie go sto wa rzy sze nia kon -
sul tin gu in ży nier skie go TECH NI BE RIA,
Josĕ Lu is Gon sa les Val le, przed sta wił bar -
dzo cie ka wą pre zen ta cję do ty czą cą bra nży
in ży nier skiej w Hisz pa nii i jej zna cze nia eko -
no micz ne go.

27 li sto pa da 2009 r.
Pre zes Sto wa rzy sze nia Krzysz tof Woź nic ki
spo tkał się z przed sta wi cie la mi Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w ce lu re ak -
ty wa cji współ pra cy. Roz ma wia no na te mat
pla no wa ne go w mar cu 2010r. przez SI DiR
se mi na rium po świę co ne go ro li In ży nie ra
w Kon trak tach FI DIC. Re pre zen tan ci Izby
za de kla ro wa li swo je za in te re so wa nie i chęć
współ uczest ni cze nia w pro jek cie. Oso bi ste
wspar cie zgło sił Je rzy Ko tow ski, Vi ce - Prze -
wod ni czą cy Ma zo wiec kiej Okrę go wej Izby

In ży nie rów Bu dow nic twa. Se mi na rium, któ -
re go ce lem jest wy pra co wa nie do brych
prak tyk w za wo dzie in ży nie ra kon sul tan ta,
bę dzie sta no wi ło ta kże ele ment in te gra cji
śro do wi ska in ży nier skie go zwią za ne go z in -
we sty cja mi bu dow la ny mi.

01 grud nia 2009 r.
Mło dzi Pro fe sjo na li ści SI DiR spo tka li się
na wie czo rze Wi gi lij nym. Go ściem Ko ła był
Pre zes Krzysz tof Woź nic ki. Dys ku to wa no
na te mat ak ty wi za cji Ko ła w ro ku 2010, or ga -
ni za cji szko leń i pa ne li dys ku syj nych. Po sta -
no wio no, że zo sta nie przy go to wa na an kie ta,
któ ra bę dzie pod sta wą stwo rze nia ka ta lo gu
nur tu ją cych śro do wi sko pro ble mów a ta kże
źró dłem te ma tów przy szłych spo tkań.
Pierw sze z nich (tym ra zem dla wszyst kich
człon ków SI DiR, choć ini cja to rem jest Ko ło),
po świę co ne te ma ty ce złych i do brych prak -
tyk w mo dy fi ka cji klau zul kon trak to wych 
po sta no wio no zor ga ni zo wać w dniu 14
stycz nia 2010. 
Dru gim wa żnym te ma tem był udział człon -
ków Ko ła w or ga ni zo wa nym przez FI DIC
szko le niu „on – li ne”, któ re go zwień cze niem
jest wy jazd uczest ni ków na kon fe ren cję FI -
DIC (w ro ku 2010 bę dzie to New De li). Za -
rząd SI DiR po sta no wił (po dob nie jak mia ło
to miej sce w ro ku bie żą cym) o do fi nan so -
wa niu uczest nic twa człon ków Ko ła Mło dych
w tym szko le niu. Wa run kiem jest przy go to -
wa nie kil ku tek stów zda ją cych re la cję
z prze bie gu i wy ni ków szko le nia do Biu le ty -
nu SI DiR.

19 grud nia 2009 r.
od bę dzie się spo tka nie Wi gi lij ne człon ków
SI DiR. Spo tka nie bę dzie mia ło cha rak ter in -
te gra cyj ny i słu żyć bę dzie bli ższe mu po zna -
niu się człon ków Sto wa rzy sze nia.

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR



Zapraszamy na konferencję

Tsunami sporów przed nami
(rozjemstwo i arbitraż w kontraktach budowlanych)

21–22 Stycznia 2010 r.
Ho tel Polonia Palace, al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa

Organizatorzy:

Wszyst kie in for ma cje znaj dą Pań stwo pod adresem:

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok. 429, 00-074 Warszawa, tel./fax 22 826 16 72, 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl oraz na stro nie in ter ne to wej: www.si dir.pl

Polska

®

Zapraszamy do zamieszczania Państwa reklam w wydaniu konferencyjnym Biuletynu SIDiR!



Dzień 1 (międzynarodowy)

09.45–10.00: Kawa powitalna

10.00–10.30:
Referat wprowadzający. 
(Krzysztof Woźnicki, Prezes SIDiR).

10.30–11.00:
Legalne uwarunkowania (umocowania)
rozjemstwa. (Ryszard Stopa, Członek
Zarządu SIDiR).

11.00–11.30:
Klauzule rozjemcze i arbitrażowe.
(Krzysztof Czeszejko-Sochacki,
Wiceprezes ICC Polska).

11.30–12.00: Przerwa kawowa

12.00–12.30:
Piotr Nowaczyk, Salans, Reprezentant
Polski w Międzynarodowym Sądzie
Arbitrażowym ICC.

12.30–13.00:
Wykonalność decyzji Komisji
Rozjemczej. (Paweł Pietkiewicz, CMS
Cameron-McKenna).

13.00–13.30:
David Brown, Shadbolt LLP, UK.

13.30–14.30: Obiad

14.30–15.00:
Volker Jurowich, Prezydent DRBF, 
Region II (Europa i Azja)

15.00–15.30: Mówcy zagraniczni.

15.30–16.00:
Zamknięcie pierwszego dnia obrad.

18.00–22.00: Uroczysta kolacja

Dzień 2 (warsztaty)

09.45–10.00: Kawa powitalna

10.00–10.30:
Zgodność Warunków Kontraktowych 
z prawem polskim. 
(Ewa Wiktorowska,  Prezes Fundacji
Zamówień Publicznych 
– Inicjatywa Win-Win).

10.30–11.00:
Zapisy w Warunkach Kontraktowych
FIDIC prowadzące do sporów. 
(Paweł Zejer, Członek Zarządu SIDiR).

11.00–11.30:
Pozytywne przykłady modyfikacji
zapisów w Warunkach Kontraktowych.
(Zbigniew J. Boczek, Wiceprezes SIDiR).

11.30–12.00: Przerwa kawowa

12.00–12.30:
Zapobieganie sporom. Przygotowanie
inwestycji. Przygotowanie przetargu.
Prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu.
(Krzysztof Woźnicki, Prezes SIDiR).

12.30–13.00:
Procedura rozjemstwa a procedura Sądu
Arbitrażowego. (Robert Wysok, Wysok
i Wysok Radcowie Prawni Spółka
Partnerska).

13.00–13.30:
Dyskusja i zamknięcie obrad
konferencji.

13.30–14.30: Obiad

Program konferencji



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 nowyn cy klu szko leń otwar tych 

po świę co nych pro ble ma ty ce FI DIC:

HAR MO NO GRAM  SZKO LEŃ

� 27–28.01.2010 r.: „Wa run ki Kon trak to we FI DIC”

� 24–25.02.2010 r.: „Za rzą dza nie Budową według 

Warunków Kon trak to wych FI DIC””

� 24–25.03.2010 r.:   „Za rzą dza nie Projektami budowlanymi 
w realizacji inwestycji celu publicznego”

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


