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Ma jąc na uwa dze wzra sta ją ce za in te re so wa nie w Pol sce
pro jek ta mi re ali zo wa ny mi w ra mach part ner stwa pu -

blicz no -pry wat ne go, Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców
i Rze czo znaw ców od da ło wła śnie do użyt ku pierw sze wy da -
nie w ję zy ku pol skim Wa run ków Kon trak to wych dla Pro jek -
to wa nia, Bu do wy i Ob słu gi. 

W 2008 ro ku FI DIC wy dał po raz pierw szy w ję zy ku an -
giel skim wzór wa run ków kon trak to wych dla dłu go let nich in -
we sty cji pod na zwą De sign – Bu ild Ope ra te Con tract (DBO),
Wa run ki Kon trak to we dla Pro jek to wa nia, Bu do wy i Ob słu gi,
po tocz nie na zwa ny „Zło tą Ksią żką”, zgod nie z przy ję tym na -
zew nic twem „Tę czo wej ko lek cji” FI DIC.

Wa run ki Kon trak to we dla Pro jek to wa nia, Bu do wy i Ob słu -
gi (DBO) wy glą dem i sche ma tem od po wia da ją do tych cza -
so wym wa run kom kon trak to wym FI DIC, skła da ją się z 20
klau zul, w znacz nej mie rze uży wa ją ta kiej sa mej ter mi no lo -
gii i de fi ni cji, ja kie są sto so wa ne w in nych wa run kach kon -
trak to wych. DBO skła da się z Wa run ków Ogól nych,
Wa run ków Szcze gól nych, wzo rów for mu la rzy. FI DIC wy dał
rów nież Prze wod nik (Gu ide) po da ją cy wska zów ki w ja ki
spo sób zmo dy fi ko wać treść klau zul do sto so wu jąc je np.
do istot nie zmie nio ne go okre su trwa nia ob słu gi. Prze wod nik
nie jest jesz cze do stęp ny w ję zy ku pol skim.

Pod sta wą opra co wa nia przez FI DIC wzo ru DBO by ło
stwo rze nie kom plet nych wa run ków kon trak to wych dla jed -
ne go wy ko naw cy obej mu ją cych pro jek to wa nie, bu do wę
i dłu go trwa łą ob słu gę z eks plo ata cją. Wy ko naw cą jest kon -
sor cjum lub pod miot ty pu jo int ven tu re, re pre zen tu ją cy
wszyst kie bra nże ko niecz ne do wy ko na nia wszyst kich prac
zwią za nych z re ali za cją DBO. 

Wa run ki Kon trak to we dla Pro jek to wa nia, Bu do wy i Ob słu -
gi są de dy ko wa ne zwłasz cza dla in we sty cji re ali zo wa nych
w ra mach part ner stwa pu blicz no – pry wat ne go PPP. DBO
mo że być trak to wa ne ja ko peł ny wzór dla pro jek tów re ali zo -
wa nych w ra mach PPP, bo wiem od no si się on do dłu go let -
niej pro ce du ry uwzględ nia ją cej za mó wie nia, bu do wę,
ob słu gę i w koń cu prze ka za nie obiek tu. 

Ko rzy ści pły ną ce ze sto so wa nia DBO za le żą przede
wszyst kim od za an ga żo wa nia się wy ko naw cy w re ali za cję
przed się wzię cia od fa zy pro jek to wa nia i bu do wy do ob słu gi
i eks plo ata cji. Wy ko naw ca ma mo żli wość wpły wa nia na ter -
mi no wość re ali za cji po przez efek tyw ne pro wa dze nie in we -
sty cji bu dow la nych, w tym mo żli wość ela stycz ne go
na kła da nia się ró żnych ro bót tak pro jek to wych jak i bu dow -
la nych, co po zwa la zop ty ma li zo wać wy ko na nie wa run ków
kon trak to wych, zmniej sza jąc ry zy ko po wsta nia opóź nień.

Nad to bio rąc pod uwa gę, że wy ko naw ca przez 20 lat pro -
wa dzić bę dzie ob słu gę za pro jek to wa ne go i wy bu do wa ne go
przez sie bie obiek tu, jest on szcze gól nie za in te re so wa ny
w za pew nie niu opty mal nych roz wią zań tech no lo gicz nych
i ja ko ścio wych po zwa la ją cych na ni sko kosz to wą, dłu go let -
nią ob słu gę i eks plo ata cję. Wkład fi nan so wy wy ko naw cy, ry -
zy ka je go ob cią ża ją ce przy czy nia ją się do ogra ni cze nia
po wo dów nie uza sad nio ne go wzro stu ce ny kon trak to wej.

Wa run ki kon trak to we DBO prze zna czo ne zo sta ły przede
wszyst kim dla dłu go let niej ob słu gi, przyj mu jąc, zgod nie
z do świad cze niem FI DIC, okres 20 lat ja ko naj bar dziej po -
żą da ny, ale nie wy klu cza ją cy mo żli wo ści do sto so wa nia wa -
run ków do dłu ższych lub krót szych ter mi nów. 

Kon trakt trwa ją cy wie le lat na ra żo ny jest na za gro że nia
o ró żnym pod ło żu: po li tycz nym, ma kro eko no micz nym, praw -
nym, spo łecz nym i śro do wi sko wym. Dla ogra ni cze nia skut -
ków wy stą pie nia tych za gro żeń FI DIC zmo dy fi ko wał
Klau zu lę 17 Po dział Ry zy ka, Klau zu lę 18 Ry zy ka Wy jąt ko we
i Klau zu lę 19 Ubez pie cze nie. Roz po zna wa nie ry zyk jest obo -
wiąz kiem ka żdej ze stron kon trak tu. Wa run ki DBO roz ró żnia -
ją ry zy ka wy stę pu ją ce w okre sie pro jek to wa nia i bu do wy
oraz w okre sie ob słu gi, ry zy ka han dlo we jak i ry zy ka po wsta -
nia szkód. Na to miast nie ma po sta no wień do ty czą cych si ły
wy ższej (For ce Ma jeu re).

Po ję cie In ży nie ra Kon trak tu za stę pu je Przed sta wi ciel Za -
ma wia ją ce go, któ re go obo wiąz ki i upraw nie nia są zde fi nio -
wa ne po dob nie, a w wie lu miej scach tak sa mo, jak In ży nie ra
w Czer wo nej czy Żół tej Ksią żce.

Dla roz strzy ga nia spo rów prze wi dzia na jest sta ła Ko mi sja
Roz jem cza po wo ła na od ręb nie dla okre su pro jek to wa nia
i bu do wy, i dla okre su ob słu gi.

Ze spół przy go to wu ją cy pierw sze wy da nie DBO w ję zy ku
pol skim do ło żył sta rań by za cho wać zgod ność z ory gi nal -
nym tek stem w ję zy ku an giel skim. Nie któ re de fi ni cje i po ję -
cia zo sta ły prze tłu ma czo ne w in ny spo sób niż
w do tych cza so wych wy da niach Czer wo nej i Żół tej Ksią żki,
funk cjo nu ją cych na ryn ku pol skim.
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„T su na mi spo rów przed na mi” to nie zły te mat na kon fe -
ren cję. Co ro bić gdy nad cho dzi tsu na mi? Są dwie

szko ły: ucie kać jak naj wy żej, al bo wy pły wać na głę bo ką wo -
dę. Co jest naj wa żniej sze w obu przy pad kach? Spraw ny sys -
tem ostrze ga nia! W tym miej scu pra gnę po gra tu lo wać
or ga ni za to rom kon fe ren cji. Za czuj ność, któ rą oka za li wy bie -
ra jąc te mat oraz za spraw ne przy go to wa nie kon fe ren cji, któ -
ra ma nas przy go to wać na to co nas cze ka.

Spo rów przy by wa. Naj wię cej spo rów z ka żdej umo wy po -
ja wia się mniej wię cej 3 la ta po jej za war ciu. Ro bio no ta kie
ba da nia w ICC. Wy ni ka ło z nich, że kon tra hen ci lu bią się
i ro zu mie ją na po cząt ku współ pra cy, a mniej wię cej w trze -
cim ro ku współ pra cy do cho dzi do spo ru. Póź niej tych spo -
rów jest znacz nie mniej. Współ pra ca nie raz trwa wie le lat
bez kon flik to wo. Ostat nio świat przy spie szył. Z no wych ba -
dań wy ni ka, że naj wię cej spo rów po ja wia się już pół to ra ro -
ku po za war ciu umo wy. W spra wach bu dow la nych jest
jesz cze szyb ciej. Jest tak, bo obiekt mu si być ukoń czo ny
o cza sie. Ten okres „wy klu wa nia się” spo ru jest znacz nie
krót szy. Spór mo że po wstać już na za jutrz. Ma my ko mi sje
roz jem cze. Po nich ma my wy bór: sąd po wszech ny, al bo ar -
bi traż. Ja mam Pań stwu po wie dzieć ja ki ar bi traż wy brać.

W ar bi tra żu są dwie mo żli wo ści, al bo idzie my do ar bi tra -
żu in sty tu cjo nal ne go, al bo do ar bi tra żu ad hoc. Ad hoc to ar -
bi traż po wo ła ny dla jed nej tyl ko kon kret nej spra wy. Są dwie
szko ły, któ ry ar bi traż jest lep szy, czy in sty tu cjo nal ny, czy ad
hoc. Są za le ty i wa dy jed ne go i dru gie go. Mój ko le ga Bo gul -
sav Kle in, pre zes Są du Ar bi tra żo we go w Pra dze gra na gi ta -
rze elek trycz nej. Grał kie dyś w ze spo le, na wet do syć
zna nym. Kle in zwykł ma wiać: „Są dwa ty py gi tar – Fen der
i Gib son. Są utwo ry, któ re wy cho dzą le piej na Fen de rze,
a są ta kie nu me ry, któ re wy cho dzą le piej na Gib so nie”. Kle -
in ma wia, ze do kład nie tak sa mo jest z ar bi tra żem. Są spra -
wy, dla któ rych lep szy jest ar bi traż in sty tu cjo nal ny, a są ta kie
spra wy, dla któ rych lep szy jest ad hoc. Za sta no wi my się
wspól nie ja ką me lo dią jest ar bi traż bu dow la ny i któ ry in stru -
ment wy brać.

Z naj więk szych sta łych in sty tu cji ar bi tra żo wych za naj wa -
żniej sze uwa żam: Mię dzy na ro do wy Sąd Ar bi tra żo wy Mię -
dzy na ro do wej Izby Han dlo wej (ICC) w Pa ry żu, Lon don
Co urt of In ter na tio nal Ar bi tra tion (LCIA) w Lon dy nie, In sty -
tut Ar bi tra żo wy przy Sztok holm skiej Izbie Han dlo wej (SCC),
Mię dzy na ro do we Cen trum Ar bi tra żu w Wied niu (VIAC)
i Sąd Ar bi tra żo wy przy Kra jo wej Izbie Go spo dar czej (SA
KIG), któ ry miał i jesz cze cią gle ma szan sę sta nia się naj wa -
żniej szym są dem w ca łym re gio nie Eu ro py środ ko wej. Naj -
czę ściej spo ty ka ny mi in sty tu cja mi jest pa ry skie ICC i Sąd
Ar bi tra żo wy przy KIG. Dzie je się tak od cza su kie dy przy jął
się mo del, że już na eta pie roz strzy ga nia za mó wień pu blicz -
nych klau zu la ar bi tra żo wa wpi sa na w kontr ak cie jest al ter -
na tyw na. Je że li prze targ wy gra stro na pol ska, to obo wią zu je
za pis na SA KIG, a je że li wy gra stro na za gra nicz na to obo -
wią zu je za pis na ICC w Pa ry żu. Dłu go pra co wa li śmy
nad tym, aby uru cho mić ta ki po dwój ny stru mień spraw
do tych wła śnie dwu in sty tu cji. Chy ba te raz ma my po wo dy
do za do wo le nia. 

ICC jest in sty tu cją ar bi tra żo wą naj bar dziej zna ną i cie szą -
cą się re pu ta cją z kil ku po wo dów. Jed nym z nich jest wy so -
ka ja kość orze czeń ar bi tra żo wych. Ar bi trzy są bar dzo
sta ran nie do bie ra ni, a ka żdy wy rok przez nich za pro po no wa -
ny jest spraw dza ny przez ca ły sąd przy ICC, za nim ar bi trzy
go pod pi szą. Etap po wo ły wa nia ar bi trów jest istot ny, Pań -
stwo mo że cie wska zać ar bi tra ja kie go chce cie, stro na prze -
ciw na rów nież, ale to ICC go za twier dza, po za po zna niu się
z je go ży cio ry sem, do rob kiem, wy peł nio nym oświad cze -
niem o bez stron no ści, któ re to oświad cze nie cza sa mi wy ma -
ga do syć dłu gich i kwa li fi ko wa nych wy ja śnień. Tak jak
wspo mnia łem, wy rok trzech cho cia żby naj lep szych ar bi trów,
tak czy ina czej tra fi na ob ra dy są du, któ ry cza sa mi w peł nym
skła dzie na se sji ple nar nej, a cza sa mi w trzy oso bo wym ko -
mi te cie, za de cy du je o tym, czy da ny wy rok za twier dzić czy
nie. A je że li za twier dzić, to na ja kich wa run kach i z ja ki mi po -
praw ka mi. By wa, że wy rok przy go to wa ny przez ar bi trów jest
ar bi trom zwra ca ny i mniej wię cej 10% wy ro ków wy ma ga
prze re da go wa nia. By wa, że w gro nie człon ków te go są du
wska zu je my ar bi trom bra ki czy uster ki, któ re mu szą uzu peł -
nić. Cza sa mi do cho dzi do sy tu acji nie ty po wych. Dzię ki te -
mu, że jest nas 122 człon ków z 90 państw, ka żdy zna się
na pra wie da ne go kra ju bądź re gio nu i dla te go ta ko lek tyw -
na na ra da bar dzo wie le wno si. 

Pa mię tam spra wę gdzie miej scem ar bi tra żu by ła Ara bia
Sau dyj ska. Ar bi trzy roz po zna li spra wę w ję zy ku an giel skim,
zgod nie z za pi sem i wo lą stron. Przy go to wa li wy rok po an -
giel sku. Wy rok zo stał po zy tyw nie oce nio ny przez se kre ta riat,
przez sę dzie go re fe ren ta i przez nas wszyst kich. A tu na gle
ko le ga z Ku wej tu ostrze ga: Te go wy ro ku nikt nie wy ko na
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„Arbitraż instytucjonalny
czy ad hoc”
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zorganizowanej przez SIDiR, FIDIC i ICC Poland w dniu 21 stycznia 2010)
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w Ara bii Sau dyj skiej. Dla cze go? Bo jest po an giel sku. Oka -
zu je się, że w Ara bii Sau dyj skiej mo gą być wy ko na ne wy ro -
ki ar bi tra żo we tyl ko i wy łącz nie spo rzą dzo ne po arab sku.
Oka za ło się więc, że nie ma co te go wy ro ku za twier dzać,
trze ba go ode słać ar bi trom. Ar bi trzy obu rzy li się, bo tyl ko je -
den z nich znał ję zyk arab ski i to chy ba w wer sji tu ne zyj skiej,
czy też ma ro kań skiej. Po zo sta li o ję zy ku arab skim nie mie li
zie lo ne go po ję cia. Stwier dzi li że nie pod pi szą się pod wy ro -
kiem, któ re go nie ro zu mie ją. Po wstał wiel ki dy le mat i wiel -
ka od po wie dzial ność ze spo łu tłu ma czy, któ rzy w koń cu
mu sie li ten wy rok prze tłu ma czyć na ję zyk arab ski i bar dzo
sta ran nie spraw dzić, za nim po zo sta li ar bi trzy ze chcie li go
pod pi sać. 

Ko le gial ność de cy do wa nia i ko le gial ność po dej mo wa nia
od po wie dzial no ści za ja kość wy ro ku i je go póź niej szą wy ko -
nal ność spra wia, że po stę po wa nie przed ICC jest być mo -
że dro gie, na to miast da je pro dukt koń co wy bez za rzu tu. 

Za łą czo na ta be la ilu stru je roz wój ar bi tra żu ICC w ostat -
nich la tach, za rów no pod wzglę dem ilo ści spraw, licz by ar -
bi trów, jak i pod wzglę dem ilo ści stron po stę po wa nia. Stron
jest te raz wię cej, bo rzad ko już ma my do czy nie nia z ar bi tra -
żem „je den na jed ne go”. Czę ściej jest tak, że po stro nie po -
wo do wej ist nie je kil ka pod mio tów i po stro nie po zwa nej
ist nie je kil ka pod mio tów. Ma my wów czas tzw. Mul ti -par ty
ar bi tra tion. Ar bi trów też jest co raz wię cej, prze szło ty siąc
osób co ro ku, w tym co raz wię cej Po la ków. W gro nie Ko mi -
te tu Na ro do we go ICC Po land, któ re go se kre ta rzem ge ne -
ral nym jest Pa weł Pniew ski, z wiel ką emo cją
i za in te re so wa niem śle dzi my aspekt pol ski te jże sta ty sty ki. 

Ku na sze mu du że mu za do wo le niu za uwa ża my, że co ro -
ku co raz wię cej spraw pol skich tra fia do ICC, co raz wię cej
pol skich ar bi trów, co raz czę ściej Pol ska, a w szcze gól no ści

War sza wa jest wy bie ra na ja ko miej sce ar bi tra żu i co raz czę -
ściej pra wo pol skie, o dzi wo, jest pra wem rzą dzą cym ar bi -
tra żem, w tym rów nież mię dzy na ro do wym. Je ste śmy, we dług
mo ich ob li czeń, za wsze gdzieś na 14, 15 miej scu na prze -
szło 100 państw uczest ni czą cych w dzia ła niach ICC. Ję zyk
pol ski przez rok 2007 był 4-tym ję zy kiem ICC, po an giel skim,
fran cu skim i hisz pań skim. Wy ko rzy sta li śmy ten mo ment, aby
na koszt ICC wy dru ko wać prze tłu ma czo ny przez nas re gu -
la min ICC w ofi cjal nej wer sji, w ofi cjal nym wy daw nic twie
pa ry skim. By ły z tym pro ble my. By ła se kre tarz ge ne ral -
ny ICC stwier dzi ła w roz mo wach ze mną, że nie mo że tłu -
ma czyć i dru ko wać re gu la mi nów ICC na ka żdy ję zyk
na ro do wy. Uży łem ar gu men tu, że ję zyk pol ski nie jest wca -
le ję zy kiem na ro do wym. Ję zyk pol ski, jak Pań stwo do brze
wie dzą, jest ję zy kiem mię dzy na ro do wym. Po pol sku mó wi
się na Li twie, na Bia ło ru si, na Ukra inie, w Ro sji, w Ka zach -
sta nie, na Sło wa cji, w Cze chach, w Lon dy nie, w Du bli nie,
w Wa ty ka nie, w Chi ca go, więc trze ba ten re gu la min wy dru -
ko wać po pol sku. No i pro szę, ma my te raz re gu la min, do -
stęp ny w ICC Po land, któ rym mo że cie Pań stwo spo koj nie
po słu gi wać się po pol sku. 

Ile spraw ICC ma cha rak ter bu dow la ny? ICC uży wa łącz -
ne go okre śle nia con struc tion –en gi ne ering. Obie ka te go rie

Year Construction/engineering

2005 14,4%
2006 14,0%
2007 14,3%
2008 15,0%

ICC: Ca ses, par ties and ar bi tra tors: 

10: year pro gres sion

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Parties 1354 1398 1492 1622 1584 1682 1422 1613 1611 1758

Arbitrators 849 812 948 964 988 952 948 949 1039 1156

Cases 529 541 566 593 580 561 521 593 599 663



trak tu je się łącz nie. Sta ty sty ka za ostat nie la ta jest dość sta -
bil na, z lek ką ten den cją wzro sto wą. Mniej wię cej 14 – 15%
spraw ICC to spra wy bu dow la ne. Spra wy bu dow la ne są
na cze le ta be li, przed spra wa mi ener ge tycz ny mi, te le ko mu -
ni ka cyj ny mi, fi nan sa mi, ubez pie cze nia mi, trans por tem, in ny -
mi umo wa mi han dlo wy mi, dys try bu cją, czy do sta wą sprzę tu. 

Co na le ży zro bić że by spra wa tra fi ła do ICC? Ty po wa
klau zu la ar bi tra żo wa znaj du je się w bro szu rach ICC już
na wstę pie. Cie ka wost ką jest to że mo że cie ją Pań stwo prze -

czy tać we wszyst kich mo żli wych ję zy kach, łącz nie z per -
skim, ne pal skim, ni der landz kim, taj skim itd. Za chę ca my, za -
chę ca li śmy wie lo krot nie na na szych szko le niach
i se mi na riach że by trak to wać tą klau zu lę do słow nie, ni cze -
go w niej nie zmie niać, ni cze go w niej nie po pra wiać, bo gro -
zi to cza sa mi ja kąś nie bez piecz ną przy go dą. 

ICC 2008

 Con struc tion / en gi ne ering – 15%
 Ener gy di spu te – 10,4%
 Te le com mu ni ca tion and IT – 8,1%
 Fi nan ce and in su ran ce – 7,2%
 Trans port – 6,8%
 Ge ne ral tra de and di stri bu tion – 6,5%
 In du strial equ ip ment – 6,2%

Klau zu la ar bi tra żo wa ICC

 „Wszel kie spo ry wy ni ka ją ce z ni niej sze go kon trak tu
lub w związ ku z nim bę dą roz strzy ga ne osta tecz nie
sto sow nie do Re gu la mi nu Ar bi tra żo we go Mię dzy na -
ro do wej Izby Han dlo wej przez jed ne go lub wię cej ar -
bi trów wy zna czo nych zgod nie z tym Re gu la mi nem.”

 „All di spu tes ari sing out of or in con nec tion with the
pre sent con tract shall be fi nal ly set tled un der the Ru -
les of Ar bi tra tion of the In ter na tio nal Cham ber of
Com mer ce by one or mo re ar bi tra tors ap po in ted in
ac cor dan ce with the sa id Ru les.”
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Uczest ni czy łem kie dyś w spra wie, gdzie stro ny pod ję ły
de cy zję, że ma to być ar bi traż ICC w Pa ry żu, na to miast po -
my li ły się w jed nym sło wie i za miast na pi sać In ter na tio nal
Cham ber of Com mer ce in Pa ris na pi sa ły Eu ro pe an Cham -
ber of Com mer ce in Pa ris. Jed na stro na by ła z Taj wa nu, dru -
ga z Ame ry ki Po łu dnio wej. Z ich per spek ty wy by ło to jed no
i to sa mo mia sto. Na to miast, gdy już po wsta nie spór, to jest
spór o wszyst ko. Jed na stro na stwier dzi ła: Nie. Klau zu la jest
nie wa żna, bo nie ma cze goś ta kie go jak Eu ro pe an Cham -
ber of Com mer ce in Pa ris. No i fak tycz nie ar bi trzy zde cy do -
wa li, że za pis na sąd po lu bow ny w tym przy pad ku jest
nie wa żny. 

Za pis z ty po wej klau zu li mo żna uzu peł nić ta ki mi ele men -
ta mi jak: ję zyk ar bi tra żu, miej sce ar bi tra żu i pra wo obo wią -
zu ją ce. Te trzy ele men ty war to po dać. Kie dy stro ny te go nie
zro bią, mo że być kło pot. 

Prze wod ni czy łem kie dyś ar bi tra żo wi w Ru mu nii w spo rze
wło sko -ru muń skim, gdzie po ło wa do ku men tów by ła po ru -
muń sku, po ło wa po wło sku. Stro ny po ro zu mie wa ły się
po fran cu sku, ale nie mo gły usta lić ję zy ka po stę po wa nia,
gdyż je den ze współ ar bi trów nie znał te go ję zy ka. W re zul -
ta cie usta li li śmy ję zyk an giel ski i spra wa po szła da lej gład -
ko, cho ciaż nie mu sia ła, gdy by ten opór trwał dłu żej. Co
war to jesz cze w klau zu li ar bi tra żo wej zmie ścić? 

War to za sta no wić się nad spo so bem po wo ły wa nia prze -
wod ni czą ce go ze spo łu orze ka ją ce go, zwa ne go w ICC Try -
bu na łem Ar bi tra żo wym. Otóż stro ny za pi su jąc się
bez wa run ko wo na re gu la min ICC cza sa mi nie wie dzą co
w tym re gu la mi nie jest i ja kie pu łap ki mo gą się w tym re gu -
la mi nie zna leźć. Otóż re gu la min ICC mó wi, że prze wod ni -
czą ce go ze spo łu orze ka ją ce go po wo łu je sąd przy ICC, o ile
stro ny nie po sta no wi ły ina czej. I to jest cza sa mi nie spo dzian -
ka na wet dla pol skich praw ni ków, któ rzy przy zwy cza je ni są
do stan dar du, że jed na stro na po wo łu je jed ne go ar bi tra, dru -
ga stro na po wo łu je dru gie go ar bi tra, a ci dwaj po wo łu ją
wspól nie ar bi tra prze wod ni czą ce go. Otóż, je że li stro ny tak
wy raź nie w klau zu li ar bi tra żo wej nie za pi szą, to ar bi tra prze -
wod ni czą ce go po wo ła im sąd. I te raz nie spo dzian ka mo że
być po dwój na. W spra wach mię dzy na ro do wych ar bi ter mu -
si po cho dzić z kra ju neu tral ne go, więc ICC naj pierw za de -
cy du je, do któ re go ko mi te tu na ro do we go zwró cić się, aby
ten ko mi tet na ro do wy wska zał wła ści we go ar bi tra. Je śli ma -
my spór np. pol sko -fran cu ski i nie usta li li śmy jak bę dzie my
po wo ły wać prze wod ni czą ce go, to ICC za sta no wi się, czy
po pro sić ko mi tet np. nie miec ki, a mo że au striac ki, mo że ho -
len der ski, mo że cze ski itd. Stro ny ży ją w nie pew no ści, co
do na ro do wo ści ar bi tra prze wod ni czą ce go, nie mó wiąc już
o je go oso bie. War to jest więc wcze śniej usta lić spo sób po -
wo ła nia ar bi tra prze wod ni czą ce go. 

ICC ma tę prze wa gę nad in ny mi in sty tu cja mi, że dys po -
nu je prze szło 90 ko mi te ta mi na ro do wy mi. Dzię ki te mu, w ka -
żdym z państw jest w sta nie zi den ty fi ko wać wła ści wych
kan dy da tów na ar bi trów. Dla po rów na nia, je śli Pań stwo pój -
dzie cie do LCIA w Lon dy nie i nie usta li cie spo so bu po wo ła -
nia ar bi trów, to mo gą tam po wo łać trzech ar bi trów,
nie wia do mo skąd wzię tych, bo jaw nej li sty ar bi trów LCIA nie
pro wa dzi. LCIA za pew ni was, że wszy scy są zna ko mi ci, naj -
praw do po dob niej ka żdy bę dzie miał ty tuł QC (Qu een’s Co -
un sel) al bo bę dzie lon dyń skim bar ri ste rem. No i do brze je że li
wa szym prze ciw ni kiem bę dzie nie -bry tyj ska stro na. Wte dy

bę dzie cie Pań stwo mie li przed tym są dem rów ne szan se.
LCIA jest za cną in sty tu cją, ale po le cał bym ją ra czej stro nom
i praw ni kom po cho dzą cym z kra jów an glo sa skich i z kul tu ry
pra wa com mon law, a nie na sze go kon ty nen tal ne go. 

Al ter na ty wą naj czę ściej przez Pań stwa wy bie ra ną jest Sąd
Ar bi tra żo wy przy KIG. Sąd ten jest jed ną z naj więk szych in -
sty tu cji w tej czę ści Eu ro py. Spraw ma znacz nie wię cej niż
In sty tut Ar bi tra żo wy w Sztok hol mie i wie lo krot nie wię cej
od Wie deń skie go Cen trum Mię dzy na ro do we go Ar bi tra żu.
Wśród in nych są dów ar bi tra żo wych na sze go re gio nu sąd ten
cią gle ma szan se stać się li de rem. 

Po dział spraw Są du Ar bi tra żo we go przy KIG na mię dzy -
na ro do we i kra jo we, jest mniej wię cej 80% na 20% (81%
na 19%). 

Roz bi cie tych spraw pod wzglę dem dzie dzin pra wa wy -
glą da po dob nie jak w ICC, cho ciaż nie wszyst kie po zy cje są
iden tycz nie na zwa ne. Przy kła do wo, u nas sprze daż, agen -
cja, ko mis, ob rót han dlo wy jest „w jed nym wor ku”, stąd wy -
da je się, że tych spraw jest naj wię cej. Jak Pań stwo spoj rzy cie
na spra wy bu dow la ne, zaj mu ją one dru gie miej sce, i sta no -
wią mniej wię cej 1\5 spraw roz po zna wa nych przez sąd. 

Rok 2008 2009

Ilość spraw ogó łem 260 352

W tym międzynarodowych 47
(18% ogółu)

66
(19% ogółu)

Krajowe 213
(82% ogółu)

286
(81% ogółu)
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Te raz wróć my do py ta nia za sad ni cze go i za gad nie nia, czy
de cy do wać się na ar bi traż in sty tu cji, czy na ar bi traż ad hoc.
Jak wspo mnia łem, mię dzy Gib so nem a Fen de rem są pew -
ne ró żni ce i war to je brać pod uwa gę za wcza su.

W ta bel ce po zwo li łem so bie wy punk to wać pew ne ce chy
cha rak te ry stycz ne, któ re dla jed nych są za le tą, dla in nych
wa dą jed nej i dru giej in sty tu cji. 

Za le tą ar bi tra żu in sty tu cjo nal ne go jest to, że mo żna sko -
rzy stać ze stan dar do wej klau zu li ar bi tra żo wej. 

Jak wspo mnia łem, stan dar do wa klau zu la ICC da je się
prze pi sać lub uzu peł nić. Stan dar do wa klau zu la SA KIG po -
dob nie. Na to miast w ad hoc nie ma stan dar dów. Stro ny mo -
gą so bie zre da go wać klau zu le jak chcą. Nie któ re fir my
praw ni cze wręcz re kla mu ją się tym, że są spe cja li sta mi
w skro je niu „ta ilor ma de ar bi tra tion clau ses” – klau zul dla
po trze by ta kie go, czy in ne go kon trak tu. Cza sa mi to kro je nie
wy glą da dziw nie, bo wy cho dzi póź niej mo del, któ ry w prak -
ty ce jest za cia sny, al bo za ob szer ny i nie któ re wy ma ga nia
w klau zu lach ad hoc są bar dzo trud ne do za spo ko je nia. 

Po stro nie ar bi tra żu in sty tu cjo nal ne go, we dług mnie, za -
le tą jest li sta ar bi trów re ko men do wa nych przez da ną in sty -
tu cję. Do brze jest że by ta ka li sta by ła dłu ga, jaw na,
ob szer na, za wie ra ją ca bio gra my ar bi trów, a na wet ich fo to -
gra fie. Bar dzo wa żne jest, że by ście Pań stwo wie dzie li w ja -
kim wie ku jest ar bi ter, ja kie jest je go wcze śniej sze
do świad cze nie, ja kie ma ty tu ły, w ja kich spra wach spe cja li -
zu je się. Przy ad hoc li sty ar bi trów nie ma. 

Re gu la min ka żdej in sty tu cji ar bi tra żo wej jest prze wi dy wal -
ny. Mo żna za wcza su wy brać na wet wer sję re gu la mi nu. By -
wa, że stro ny go dzą się na re gu la min, któ ry obo wią zy wał
w da cie za war cia umo wy, a by wa że na przy szłość go dzą się
z re gu la mi nem, któ ry bę dzie obo wią zy wał w da cie spo ru. 

W ad hoc źró dłem pro ce du ry mo że być re gu la min UN CI -
TRAL. Ta ma lut ka ksią żecz ka kosz tu je 10 do la rów w kio sku
w ONZ w No wym Jor ku, al bo 10 eu ro w Wied niu. Nie wiem
dla cze go tak dro go, bo to rap tem jest tyl ko 41 ar ty ku łów, zna -
nych dość po wszech nie. Obo wią zu je od prze szło 30 lat, bo

od ro ku 1976 i aku rat w ro ku 2006 w trzy dzie sto le cie obo wią -
zy wa nia po wo ła no gru pę ro bo czą, któ ra ma ten re gu la min
udo sko na lić. Gru pa raz na pół ro ku zbie ra się ro ta cyj nie
w Wied niu, bądź w No wym Jor ku i ob ra du je, co by tu w tym
re gu la mi nie zmie nić, po pra wić, udo sko na lić. Tro chę śli ma -
czy się ta pra ca, bo jak coś jest do bre to „lep sze jest wro -
giem do bre go”. Po my sły na po pra wie nie do bre go
re gu la mi nu cza sa mi to ną w ja ło wych dys ku sjach. Mo że coś
się w nim zmie ni i po pra wi. Dla Pań stwa in for ma cji, zo stał
on prze tłu ma czo ny przez pa na An drze ja Ką ko lec kie go
i prze ze mnie i wy dru ko wa ny w wer sji pol skiej, w nu me rze
Nr 4 Biu le ty nu Ar bi tra żo we go SA KIG i ro ze sła ny bez płat nie
w 9.000 eg zem pla rzach do wszyst kich ad wo ka tów w Pol sce. 

Wszę dzie tam, gdzie ma my ar bi traż in sty tu cjo nal ny, ar bi -
ter mu si wy peł niać swo je oświad cze nie o nie za le żno ści
i o bez stron no ści, a in sty tu cja, któ rej ten ar bi ter jest człon -
kiem pil nu je i spraw dza ter mi no wość i rze tel ność tych
oświad czeń. Tym cza sem w ad hoc mo żna od ar bi trów wy -
ma gać tych oświad czeń, na to miast kon tro li nad ni mi nie ma. 

No mi na cja za stęp cza rów nież jest do brą stro ną ar bi tra żu
in sty tu cjo nal ne go. Je że li ar bi ter ustą pi, umrze, zre zy gnu je,
al bo zo sta nie od wo ła ny, czy wy łą czo ny, jest or gan, któ ry na -
tych miast mo że po wo łać ar bi tra za stęp cze go. Na to miast
w przy pad ku re gu la mi nu UN CI TRAL ten sys tem jest tro chę
trud niej szy. Mia no wi cie, je że li stro ny nie po wo ła ły or ga nu
no mi na cji za stęp czej, to ta ki or gan wska zu je Se kre tarz Ge -
ne ral ny Per ma nent Co urt of Ar bi tra tion w Ha dze. Krót ko mó -
wiąc trze ba pi sać do Ha gi, że by Se kre tarz Ge ne ral ny te go
są du wska zał in ną in sty tu cję, nie wia do mo któ rą i w ja kim
kra ju, aby ta in sty tu cja wska za ła do pie ro ar bi tra w da nej
spra wie. 

By ły pró by skró ce nia tej pro ce du ry, ale sprze ci wi ła się te -
mu więk szość państw uczest ni czą cych w ob ra dach UN CI -
TRAL. Po mysł był ta ki, aby od ra zu oso bę ar bi tra
za stęp cze go po wo ły wał Se kre tarz Ge ne ral ny Per ma nent
Co urt of Ar bi tra tion w Ha dze. Na sza de le ga cja rów nież
sprze ci wi ła się te mu, bo to my w Pol sce po win ni śmy de cy -
do wać, kto bę dzie ar bi trem w spra wie. Zna my przy naj mniej
śro do wi sko, zna my po ten cjal nych kan dy da tów, trud no so bie
wy obra zić, że by se kre tarz ge ne ral ny Sta łe go Są du Ar bi tra -
żo we go w Ha dze wie dział to le piej. 

Czy są ja kieś za le ty ar bi tra żu ad hoc prze wa ża ją ce nad ar -
bi tra żem in dy wi du al nym, a je śli tak to ja kie? Otóż po wszech -
nie wia do me jest, że ka żdy ar bi traż jest po uf ny. By wa ją
jed nak ar bi tra że mnie lub bar dziej po uf ne. Zwo len ni cy ad
hoc twier dzą, że ar bi traż in sty tu cjo nal ny jest ar bi tra żem po -
uf nym, lecz ar bi traż ad hoc mo że być jesz cze bar dziej po uf -
ny, wręcz taj ny. Dla cze go? 

W ar bi tra żu in sty tu cjo nal nym spra wa wpły wa do da ne go
sta łe go są du po lu bow ne go. Jest re je stro wa na, otrzy mu je sy -

Ar bi traż in sty tu cjo nal ny Ar bi traż ad hoc

 Klau zu la stan dar do wa
 Li sta ar bi trów
 Re gu la min
 Sta te ment of in de pen den ce
 No mi na cja za stęp cza
 Wy łą cze nie ar bi tra
 Se kre ta riat
 Ar chi wum
 Sy gna tu ra akt

 UN CI TRAL Ru les
 K.P.C.
 In ne
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gna tu rę akt, tra fia do se kre ta ria tu, re je stru, na stęp nie do słu -
żb księ go wych, któ re wzy wa ją do opłat i re je stru ją ich wpła -
tę. Krąg osób, któ re o spra wie wie dzą jest więc szer szy
od krę gu osób w ad hoc. Nad to spra wa „tra fia na wo kan dę”
da ne go są du. Wo kan da jest mniej lub bar dziej czy tel na.
W Są dzie Ar bi tra żo wym przy KIG ogra ni czy li śmy do mi ni -
mum wpis na wo kan dzie wi szą cej na drzwiach sal roz praw.
Spro wa dza się on je dy nie do sy gna tu ry akt i na zwisk ar bi -
trów. Nie ma nazw stron, na zwisk świad ków, ani peł no moc -
ni ków. Wszyst ko po to, aby po stron ny widz, czy też in ny
in te re sant są du, nie mógł zo rien to wać się co dzie je się za ty -
mi za mknię ty mi drzwia mi.

W ad hoc pro ble mu ta kie go nie ma. Roz pra wy od by wa ją
się naj czę ściej w sa lach kon fe ren cyj nych w ho te lach al bo
w du żych kan ce la riach. Wy tro pie nie ta kiej roz pra wy przez
wścib skie go dzien ni ka rza, al bo kon ku ren ta jest więc trud -
niej sze. Po uf ność, czy wręcz taj ność po stę po wań ad hoc by -
ła ich naj więk szą za le tą w la tach oku pa cji hi tle row skiej,
a ta kże w la tach PRL. Nie wszyst kie bo wiem spo ry mo żna
by ło ujaw nić przed wła dza mi. Przy kła do wo, za wszel kie roz -
li cze nia w wa lu tach ob cych, do ko na ne bez wy ma ga ne go ze -
zwo le nia de wi zo we go gro zi ło po stę po wa nie kar no
skar bo we i kon fi ska ta rów no war to ści kwot wpusz czo nych
do ob ro tu de wi zo we go. Któż więc od wa żył by się wnieść ta -
ką spra wę do naj bar dziej na wet sza cow ne go sta łe go są du
po lu bow ne go?

W ad hoc nie ma więc pro ble mu z wo kan dą, sy gna tu rą
akt, nie szczel no ścią se kre ta ria tu, a na wet ar chi wum. Sta łe są -
dy po lu bow ne po sia da ją wła sne ar chi wa. Sta ją się one ostat -
nio utra pie niem z uwa gi na ob szer ność akt, któ re czę sto
skła da ją się z kil ku na stu czy kil ku dzie się ciu se gre ga to rów. 

Obo wią zu ją ce w Pol sce prze pi sy na ka zu ją prze cho wy -
wać ak ta spraw sta łych są dów po lu bow nych przez 10 lat.
Nie któ re spra wy Sąd Ar bi tra żo wy przy KIG prze cho wu je na -
wet przez 20 lat, gdyż ta ki obo wią zek prze wi dzia ny był
w daw nych re gu la mi nach. Dla po rów na nia ICC nisz czy ak -
ta już w 30 dni po za twier dze niu wy ro ku. Ame ri can Ar bi tra -
tion As soc cia tion nisz czy ak ta po 55 dniach od za koń cze nia
spra wy. Wcze śniej stro ny wzy wa ne są do za bra nia z akt
w cią gu 30 dni wszyst kie go co po trze bu ją. Po znisz cze niu
akt in sty tu cje te prze cho wu ją je dy nie ory gi na ły wy ro ków,
a ICC do dat ko wo ory gi na ły terms of re fe ren ce.

W ar bi tra żu ad hoc, we dług art. 1204 par. 1 pol skie go kpc
„Ak ta spra wy wraz z ory gi na łem wy ro ku sąd po lu bow ny
skła da w są dzie”. Tro chę śmiesz ny prze pis. Co ma ją zro bić
ar bi trzy z ak ta mi, w któ rych nie ma w ogó le ory gi na łu wy ro -
ku, bo po stę po wa nie za koń czy ło się ugo dą? Skła dać, czy nie
skła dać? Co ma ją zro bić ar bi trzy je że li stro ny nie ży czą so -
bie zło że nia akt w są dzie? Czy ar bi trzy mu szą po mi mo
wszyst ko zło żyć ak ta na prze cho wa nie w są dzie, je że li stro -
ny do bro wol nie wy ko na ły wy rok i chcą zgod nie za trzeć
wszel kie śla dy po za koń czo nym spo rze? 

W wie lu kra jach nie ma żad nych prze pi sów do ty czą cych
prze cho wy wa nia akt spaw ad hoc. Za sa da po sza no wa nia
au to no mii wo li stron po zwa la tam na de cy do wa nie o spo so -
bie prze cho wa nia akt przez umo wę stron z ar bi tra mi. Wy da -
je się to ko lej ną za le tą po stę po wa nia ad hoc z uwa gi na je go
więk szą po uf ność. 

War to jed nak przy po mnieć, ze spół ki no to wa ne na gieł -
dzie ma ją obo wią zek in for mo wa nia ak cjo na riu szy o pro wa -
dzo nych spo rach. Tym bar dziej w spół kach z udzia łem
Skar bu Pań stwa nie da się już ukryć pro wa dzo ne go po stę -
po wa nia ar bi tra żo we go. Du że spół ki mu szą ra por to wać au -
dy to rom ist nie nie wszel kich więk szych spo rów, a prze pi sy
fi nan so we ka żą im two rzyć od po wied nie re zer wy bu dże to -
we na wy pa dek prze gra nej. Stąd czę sto licz ba wy ta cza nych
spraw ro śnie pod ko niec ro ku ka len da rzo we go, wła śnie
z my ślą o do ku cze niu prze ciw ni ko wi przy go to wu ją ce mu
spra woz da nie rocz ne i bi lans na rok przy szły. Zda rza się, że
licz ba spraw wnie sio nych do sta łe go są du po lu bow ne go
w da nym ro ku prze kra cza o po ło wę licz bę wy ro ków wy da -
nych w ro ku na stęp nym. Tak dzie je się n. p. w ICC, gdzie
spo ro spraw koń czy się co fa niem po zwu, z uwa gi na za war -
cie ugo dy przed tym są dem, lub po za nim. 

„Tsu na mi spo rów przed na mi” naj więk sze jest na prze ło -
mie ro ku. Bądź my więc czuj ni i do brze przy go to wa ni. Dzię -
ku ję Pań stwu za uwa gę. 

Sum ma ry in En glish:
The As so cia tion of Con sul ting En gi ne ers and Experts SI -
DiR (the Po lish mem ber or ga ni za tion of FI DIC) or ga ni -
zed a con fe ren ce on 21 Ja nu ary 2010. The to pic „Tsu na mi
spo rów przed na mi” (A tsu na mi of di spu tes ahe ad) re -
flects the expec ted growth in con struc tion sec tor ar bi tra -
tion due to the com bi na tion of two fac tors: the
con struc tion bo om of the last years and the la test fi nan -
cial cri sis. The spe ech de li ve red by the pre vio us pre si -
dent of our Co urt co vers the per pe tu al di lem ma: what
ty pe of ar bi tra tion to se lect in con struc tion di spu tes: ad
hoc or in sti tu tio nal ar bi tra tion. The pros and cons of both
are exa mi ned and di scus sed from the spe aker’s per so -
nal expe rien ce ga ined as an ICC co urt mem ber, pre si -
dent of the Co urt of Ar bi tra tion at the Po lish Cham ber of
Com mer ce and ad hoc ar bi tra tor. 

arbitraż
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Zda niem Pre ze sa UZP pod miot pry wat ny, dzia ła ją cy
w opar ciu o kon ce sję na wy ko ny wa nie dzia łal no ści go -

spo dar czej, o któ rej mo wa w art. 32 ust. 1 usta wy z dnia 10
kwiet nia 1997 r. Pra wo ener ge tycz ne („usta wa PE”), nie jest
zo bo wią za ny do sto so wa nia prze pi sów usta wy PZP do udzie -
la nia za mó wień w ce lu wy ko ny wa nia pro wa dzo nej przez nie -
go dzia łal no ści sek to ro wej. Dzia łal no ści tej nie re ali zu je
bo wiem na pod sta wie praw szcze gól nych lub wy łącz nych.
De fi ni cja tych praw zo sta ła wpro wa dzo na do usta wy PZP
zgod nie z Dy rek ty wą 2004/17/WE Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy z dnia 31 mar ca 2004 r. ko or dy nu ją cą pro ce du ry
udzie la nia za mó wień przez pod mio ty dzia ła ją ce w sek to rach
go spo dar ki wod nej, ener ge ty ki, trans por tu i usług pocz to -
wych („Dy rek ty wa sek to ro wa”). Swo je twier dze nie Pre zes
UZP ar gu men tu je w szcze gól no ści tym, że or gan jest zo bo -
wią za ny do udzie le nia przed mio to wej kon ce sji na rzecz ka -
żde go z ubie ga ją cych się o nią pod mio tów, o ile tyl ko
speł nia on okre ślo ne usta wo wo obiek tyw ne, pro por cjo nal ne
i nie dy skry mi na cyj ne wa run ki. Na to miast obo wią zek sto so -
wa nia prze pi sów do ty czą cych za mó wień sek to ro wych cią -
żyć bę dzie na wy zna czo nym przez Pre ze sa Urzę du Re gu la cji
Ener ge ty ki z urzę du w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej tzw.
sprze daw cy z urzę du (art. 9i ust. 10 usta wy PE).

Po gląd wy ra żo ny przez Pre ze sa UZP – w opi nii czę ści
praw ni ków – jest tym cza sem trud ny do zro zu mie nia. W ich
oce nie bo wiem abs tra hu je on od obo wią zu ją cej od dnia 1
stycz nia 2009 r. zmia ny Dy rek ty wy sek to ro wej, do ko na nej
na mo cy de cy zji Ko mi sji nr 2008/963/WE z dnia 

9 grud nia 2008 r. („De cy zja”). Wpro wa dzi ła ona zmia nę
do za łącz ni ków Dy rek ty wy sek to ro wej w za kre sie wy ka zów
pod mio tów za ma wia ją cych wska zu jąc, w szcze gól no ści, iż
pod mio ta mi ty mi w sek to rach trans por tu lub dys try bu cji ga -
zu lub ener gii ciepl nej oraz w sek to rach pro duk cji, trans por -
tu lub dys try bu cji ener gii elek trycz nej w Pol sce są
wy mie nio ne (na le ży za uwa żyć, że nie jest to ka ta log za -
mknię ty) przed się bior stwa ener ge tycz ne w ro zu mie niu usta -
wy PE. Wśród nich wy mie nia się za rów no spół ki
z więk szo ścio wym udzia łem Skar bu Pań stwa, spół ki ko mu -
nal ne, a ta kże sta no wią ce wła sność pry wat ną (przy czym ta -
kże bę dą ce sprze daw cą z urzę du). W świe tle tych zmian
po ja wia ją się gło sy, zgod nie z któ ry mi twier dze nie Pre ze sa
UZP o tym, że pry wat ne przed się bior stwa ener ge tycz ne
dzia ła ją ce na pod sta wie kon ce sji i nie bę dą ce sprze daw ca -
mi z urzę du nie pod le ga ją prze pi som o za mó wie niach pu -
blicz nych, nie spo sób po go dzić z tre ścią Dy rek ty wy
sek to ro wej, w któ rej dla przed się biorstw ta kich wy jąt ków nie
prze wi dzia no. W re zul ta cie po stu lu ją jed no znacz ne okre śle -
nie w Dy rek ty wie tych przed się biorstw ener ge tycz nych, któ -
re prze pi som o za mó wie niach sek to ro wych pod le ga ją.

Ma jąc na uwa dze po wy ższe za strze że nia roz wa żyć na le -
ży, ja kie jest zna cze nie spo rzą dza ne go w for mie za łącz ni ków
wy ka zu pod mio tów zo bli go wa nych do sto so wa nia prze pi -
sów o udzie le niu za mó wień sek to ro wych. Zgod nie z art. 8
Dy rek ty wy sek to ro wej, w za łącz ni kach do Dy rek ty wy przed -
sta wio ne są nie wy czer pu ją ce wy ka zy pod mio tów za ma wia -
ją cych w ro zu mie niu te go ak tu praw ne go, tj.:
 in sty tu cji za ma wia ją cych i przed się biorstw pu blicz nych,

pro wa dzą cych je den z ro dza jów dzia łal no ści sek to ro wej
oraz 

 ta kich pod mio tów za ma wia ją cych, któ re – w przy pad ku
gdy nie są in sty tu cja mi za ma wia ją cy mi lub przed się bior -
stwa mi pu blicz ny mi – wy ko nu ją po śród pro wa dzo nych
przez nie dzia łal no ści ja ką kol wiek z dzia łal no ści sek to ro -
wych oraz ko rzy sta ją z praw spe cjal nych lub wy łącz nych
przy zna nych przez wła ści wy or gan pań stwa człon kow -
skie go. 
Wy ni ka z te go wprost, że pod le ga ją ce ak tu ali za cji za łącz -

ni ki do Dy rek ty wy sek to ro wej po win ny za wie rać wy kaz nie

wymiana poglądów

Zamówienia sektorowe:
czy dotyczą prywatnych
przedsiębiorstw energetycznych?

Przed mio tem oży wio nej w ostat nim cza sie dys ku sji wśród praw ni ków ob słu gu -
ją cych sek tor ener ge tycz ny sta ło się py ta nie – po sta wio ne w świe tle wy ja śnień
Pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz nych („UZP”) z dnia 9 kwiet nia 2009 r., 
skie ro wa nych do Pre zy den ta Pol skiej Kon fe de ra cji Pra co daw ców Pry wat nych
Le wia tan – o ko niecz ność sto so wa nia przez pry wat ne przed się bior stwa 
ener ge tycz ne ure gu lo wań usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 r. – Pra wo za mó wień
pu blicz nych („usta wa PZP”) do ty czą cych udzie la nia za mó wień sek to ro wych.

dr Maria
NOWICKA
Ekspert z Kanlecarii Prawnej 
Chałas i Wspólnicy
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tyl ko pod mio tów pry wat nych, pro wa dzą cych dzia łal ność
sek to ro wą na pod sta wie udzie lo nych im praw spe cjal nych
(szcze gól nych) lub wy łącz nych, ale ta kże po zo sta łych pod -
mio tów za ma wia ją cych. Oczy wi ście za uwa żyć na le ży, iż
w świe tle przy ję tej w usta wie PE de fi ni cji, „przed się bior -
stwem ener ge tycz nym” bę dzie ka żdy pod miot, pro wa dzą cy
dzia łal ność go spo dar czą w za kre sie wy twa rza nia, prze twa -
rza nia, ma ga zy no wa nia, prze sy ła nia, dys try bu cji pa liw al bo
ener gii lub ob ro tu ni mi (art. 3 pkt 12), co nie ozna cza, iż za -
wsze pod miot ta ki bę dzie zo bli go wa ny do uzy ska nia kon ce -
sji (art. 32 usta wy PE). Wpro wa dzo ne więc przez wy żej
wy mie nio ne za łącz ni ki wy ka zy pod mio tów za ma wia ją cych
mo gą wy da wać się co naj mniej „nie for tun ne”. Rów no cze śnie
na le ży pod kre ślić, że za kres pod mio to wy Dy rek ty wy sek to -
ro wej zo stał okre ślo ny – z jed nej stro ny – po przez wpro wa -
dze nie ogól nej de fi ni cji pod mio tów za ma wia ją cych (art. 2),
z dru giej – przez wy li cze nie tych pod mio tów w za łącz ni kach
do Dy rek ty wy, co po win no gwa ran to wać wła ści we funk cjo -
no wa nie wspól no to we go ryn ku za mó wień pu blicz nych. Bo -
wiem dzię ki przy ję tej re gu la cji za in te re so wa ni
przed się bior cy mo gą spraw dzić w kon kret nym za łącz ni ku,
czy da ny przed się bior ca jest umiesz czo ny w wy ka zie
i – w kon se kwen cji – zo bo wią za ny do udzie la nia za mó wień
pu blicz nych. Z ko lei, ogól ne zde fi nio wa nie pod mio tów za -
ma wia ją cych unie mo żli wia uchy le nie się od obo wiąz ku sto -
so wa nia prze pi sów Dy rek ty wy sek to ro wej przez jed nost ki
no wo utwo rzo ne, któ re w wy ka zie tym nie zo sta ły do tych czas
uwzględ nio ne.

Pod kre ślić na le ży, iż po ję cie praw szcze gól nych (spe cjal -
nych) i wy łącz nych jest ter mi nem pra wa wspól no to we go,
któ re na po trze by Dy rek ty wy sek to ro wej mu si być in ter pre -
to wa ne w spo sób au to no micz ny. Ozna cza to, w kon se kwen -
cji, że je go wy kład nia w im ple men tu ją cych Dy rek ty wę
prze pi sach kra jo wych nie mo że ogra ni czać efek tyw ne go
sto so wa nia jej prze pi sów. Po nad to, po ję cie to po win no być
in ter pre to wa ne w spo sób po dob ny, w ja ki in ter pre to wa ne
jest to sa mo wy ra że nie przy wo ła ne w art. 86 Trak ta tu 
usta na wia ją ce go Wspól no tę Eu ro pej ską. W orze cze niu
w spra wie Bri tish Te le com mu ni ca tions (C -302/94, orze cze -
nie z 12 grud nia 1996 r., Zbio ry orzecz nic twa Try bu na łu Eu -

ro pej skie go 1996, s. I -06417) Try bu nał Spra wie dli wo ści
wska zał, iż dla usta le nia ist nie nia pra wa szcze gól ne go lub
wy łącz ne go: 1) pra wo to mu si być przy zna ne przez wła dze
pań stwa człon kow skie go jed ne mu lub ogra ni czo nej licz bie
przed się bior ców; 2) je go udzie le nie po win no istot nie wpły -
wać na zdol ność in nych przed się bior ców do wy ko ny wa nia
ta kiej sa mej dzia łal no ści w ana lo gicz nych wa run kach oraz 3)
je go przy zna nie mu si na stą pić w in ny spo sób niż w opar ciu
o obiek tyw ne i nie dy skry mi na cyj ne kry te ria. Ozna cza to, iż
praw wy łącz nych lub spe cjal nych nie przy zna je się na pod -
sta wie kon ce sji, je śli mo że je uzy skać ka żdy pod miot speł -
nia ją cy okre ślo ne, obiek tyw ne i nie dy skry mi na cyj ne kry te ria.

W świe tle przy to czo nych wy ja śnień, na le ży po dzie lić opi -
nię wy ra żo ną przez Pre ze sa UZP, oraz uznać ją za wy so ce
pożą da ną w prak ty ce dzia łal no ści pry wat nych przed się -
biorstw sek to ra ener ge tycz ne go, bo wiem sprzy ja ona po pra -
wie bez pie czeń stwa ob ro tu praw ne go, w istot ny spo sób
przy czy nia jąc się do po sze rze nia wol no ści go spo dar czej.
Pod kre śle nia wy ma ga, iż ce lem wy da nia usta wy PZP jest
– po pierw sze – za gwa ran to wa nie pra wi dło wo ści wy dat ko -
wa nia środ ków pu blicz nych, a po dru gie – ochro na ryn ków,
na któ rych wy stę pu ją ogra ni cze nia kon ku ren cji, co ozna cza,
iż jest ona ad re so wa nia do pod mio tów pry wat nych tyl ko
w wy jąt ko wych przy pad kach. Z cza sem więc po wsta nie kon -
ku ren cji na ryn ku ener ge ty ki do pro wa dzi do wy łą cze nia go
spod za kre su obo wią zy wa nia Dy rek ty wy sek to ro wej, jak ob -
ser wo wa li śmy to do tych czas wo bec sek to ra te le ko mu ni ka cji.

Na Pol sce zaś, jak i na po zo sta łych pań stwach człon kow -
skich, cią ży obo wią zek okre so wej ak tu ali za cji wy ka zu pod -
mio tów za ma wia ją cych w świe tle Dy rek ty wy sek to ro wej
w spo sób od zwier cie dla ją cy zmia ny ad mi ni stra cyj ne w tych
pań stwach. Upraw nie nie do do ko na nia sto sow nej mo dy fi ka -
cji w spo sób speł nia ją cy okre ślo ne w art. 2-7 Dy rek ty wy kry -
te ria przy słu gu je ta kże Ko mi sji. Po dzie la jąc więc po stu lat
o ko niecz no ści wpro wa dze nia sto sow nych zmian do wy ka -
zu pod mio tów za ma wia ją cych sek to ra ener ge tycz ne go pa -
mię tać rów no cze śnie na le ży, iż do ko nu jąc wy kład ni za kre su
pod mio to we go sto so wa nia Dy rek ty wy sek to ro wej, za wie ra -
ją cy wy kaz ten za łącz nik no si przede wszyst kim po moc ni czy
cha rak ter.
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Pod wy ko naw stwo ro bót jest w bu dow nic twie zja wi skiem
po wszech nym i przy no szą cym ge ne ral ne mu wy ko naw -

cy, oraz in we sto ro wi wy mier ne ko rzy ści. Wła śnie z po wo du
po wszech no ści ko rzy sta nia z po dzle ca nia ro bót wy spe cja li -
zo wa nym fir mom mo gło by się wy da wać, że wszyst kie pro -
ce sy zwią za ne z pod wy ko naw stwem ro bót są zna ne
wszyst kim uczest ni kom pro ce su bu dow la ne go i nie ma pro -
ble mu z po wszech nym ich sto so wa niem. Co dzien na prak ty -
ka zmu sza, jed nak do po sta wie nia te zy, że nie ma jed nak nic
bar dziej myl ne go. Pod sta wo we pra wa i obo wiąz ki pod wy -
ko naw ców są do brze zna ne i sto so wa ne w sy tu acji, gdy
wszyst ko prze bie ga zgod nie z po sta no wie nia mi umo wy i nie -
ma żad nych zgrzy tów po mię dzy in we sto rem, a wy ko naw cą
i je go pod wy ko naw cą. W sy tu acji spor nej, któ rej przy czy ną

są po now nie co raz po wszech niej sze za to ry płat ni cze, po ja -
wia się pod sta wo wy pro blem za twier dza nia pod wy ko naw -
ców. W ni niej szym ar ty ku le po sta ram się w opar ciu
o ak tu al ne orzecz nic two przy bli żyć pro blem z in ter pre ta cją
art. 6471 §5 Ko dek su cy wil ne go i zwią za ne go z nim za twier -
dza niem pod wy ko naw ców ro bót bu dow la nych.

Ana li zu jąc pod sta wy dzia łań pod wy ko naw cy na le ży roz -
po cząć od sa mej de fi ni cji. Nie ste ty w pol skim pra wo daw -
stwie po mi mo po wszech no ści sto so wa nia in sty tu cji
pod wy ko naw stwa brak jest jed no znacz nej de fi ni cji, kim jest
pod wy ko naw ca i ja ki za kres ro bót, usług obej mu je. Z po mo -
cą przy cho dzą Wa run ki Kon trak to we FI DIC któ re w klau zu -
li 1.1.2.8 de fi niu ją pod wy ko naw cę, ja ko „ka żdą oso bę
wy mie nio ną w Kontr ak cie ja ko pod wy ko naw ca, lub wy zna -
czo ną ja ko pod wy ko naw ca dla wy ko ny wa nia czę ści Ro bót,
oraz praw nych na stęp ców ka żdej z tych osób”, po ję cie Ro -
bót pi sa nych z du żej li te ry ozna cza Ro bo ty Sta łe, któ re wy -
ko naw ca ma wy ko nać na mo cy Kon trak tu oraz Ro bo ty
Tym cza so we ozna cza ją ce ro bo ty tym cza so we ka żde go ro -
dza ju, po za Sprzę tem (klau zu le 1.1.5.4, 1.1.5.7 i 1.1.5.8 WK
FI DIC). Tak więc, pod wy ko naw cą nie bę dzie pro du cent ma -
te ria łów bu dow la nych bądź też fir ma trans por to wa. Bę dzie
na to miast pod wy ko naw cą po za oczy wi stym przy pad ka mi
jak np. fir ma wy ko nu ją ca ro bo ty ziem ne m.in. fir ma świad -
czą ca usłu gi geo de zyj ne bądź wy ko nu ją ca tym cza so we
ozna ko wa nie ro bót i dróg.

Podwykonawstwo i solidarna
odpowiedzialność w realizacji
robót budowlanych

Grzegorz
DUKATA
Członek SIDiR
ILF Consulting Engineers Polska 
Sp. z o.o.
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Zgod nie z de fi ni cją Wa run ków Kon trak to wych FI DIC pod -
wy ko naw ca to fir ma wpi sa na do ofer ty na ro bo ty bu dow la -
ne, zło żo nej na eta pie po stę po wa nia prze tar go we go
i pod pi sa nia umo wy. Mo żna też zo stać pod wy ko naw cą w ka -
żdej chwi li w cza sie re ali za cji in we sty cji, kie dy to wy ko naw -
ca zgod nie z pra wem za mó wień pu blicz nych (ar ty kuł 36
ustęp 5) po wie rzy wy ko na nie czę ści lub na wet ca łość ro bót
pod sta wo wych i to wa rzy szą cych pod wy ko naw cy. Do ta kie -
go zgło sze nia mo że na stą pić na wet wte dy, gdy wy ko naw ca
na eta pie po stę po wa nia prze tar go we go w ofer cie nie za de -
kla ro wał po dzle ce nia ro bót. Oczy wi ście do po dzle ce nia mo -
że dojść tyl ko i wy łącz nie, gdy in we stor w myśl ar ty kuł 36
ust. 5 Pra wa za mó wień pu blicz nych okre ślił w spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia czy w ogó le do pusz cza po -
dzle ca nie ro bót. 

Tak więc, dla przy pad ku gdy in we stor do pu ścił do ko rzy -
sta nia z pod wy ko naw stwa i wy ko naw ca po wziął wo lę sko -
rzy sta nia z ta kiej po mo cy mu si dojść do zgło sze nia
rze czo ne go pod wy ko naw cy. Pra wo za mó wień pu blicz nych
re gu lu jąc spra wy zgła sza nia pod wy ko naw ców na eta pie po -
stę po wa nia prze tar go we go w kwe stii zgła sza nia w trak cie
re ali za cji in we sty cji od sy ła do Ko dek su cy wil ne go (ar ty -
kuł 14). 

Ko deks cy wil ny opi su ją cy sze rzej spra wę pod wy ko naw -
stwa żą da by wy ko naw ca ro bót przed za war ciem z pod wy -
ko naw cą umo wy o ro bo ty bu dow la ne uzy skał zgo dę
in we sto ra po przed ło że niu mu umo wy lub jej pro jek tu wraz
z po da niem za kre su ro bót. Je że li in we stor, w ter mi nie 14 dni
od przed sta wie nia mu po wy ższej do ku men ta cji nie zgło si
na pi śmie sprze ci wu lub za strze żeń, uwa ża się, że wy ra ził
zgo dę na za war cie umo wy (art. 6471 §2 k. c.). Ob ostrze nia te
wy ni ka ją z wpro wa dzo ne go do Ko dek su cy wil ne go w lu -
tym 2003 r. za pi su o so li dar nej od po wie dzial no ści in we sto -
ra i wy ko naw cy za za pła tę wy na gro dze nia pod wy ko naw cy
(art. 6471 §5 k. c.). So li dar na od po wie dzial ność ozna cza, iż
pod wy ko naw ca w ra zie nie otrzy ma nia za pła ty od swo je go
kon tra hen ta, mo że do ma gać się za pła ty na le żne go mu wy -
na gro dze nia za wy ko na ne oso bi ście ro bo ty nie tyl ko od te -
go kon tra hen ta czy li wy ko naw cy, ale rów nież od in we sto ra
czy li de fac to od in sty tu cji któ ra na wet nie jest dla nie go stro -
ną umo wy. W prak ty ce uczci wy i so lid ny płat nik, któ ry jest
in we sto rem, mo że za pła cić dwa ra zy za te sa me ro bo ty – raz
wy ko naw cy, a dru gi raz je go pod wy ko naw cy. I tu do cho dzi -
my do sed na pro ble mu so li dar nej od po wie dzial no ści. Czy
nie speł nie nie przez wy ko naw cę po wy ższe go ko dek so we go
wa run ku zgło sze nia i przed sta wie nia umo wy lub jej pro jek -
tu z pod wy ko naw cą na dal na kła da na nie po in for mo wa ne go
in we sto ra obo wią zek so li dar nej od po wie dzial no ści? Orzecz -
nic two w tej ma te rii jest nie jed no li te. W nie któ rych orze cze -
niach Sąd Naj wy ższy przy jął ze zgo da in we sto ra pod le ga
re gu łom ar ty ku łu 63 k. c., na le ży za tem udzie lić jej w tej sa -
mej for mie, któ ra jest wy ma ga na do wa żno ści czyn no ści, któ -
rej do ty czy. Po nie waż ar ty kuł 6471 §4 k. c. wy ma ga
w od nie sie niu do umo wy wy ko naw cy z pod wy ko naw cą
i ewen tu al ny mi dal szy mi pod wy ko naw ca mi for my pi sem nej
pod ry go rem nie wa żno ści, ta kże zgo da in we sto ra na za war -
cie umów po win na być udzie lo na w for mie pi sem nej pod ry -
go rem nie wa żno ści. Na to miast dru gi nurt orzecz nic twa
kła dzie na cisk na od mien ność re gu la cji za war tej w ar ty ku -
le 63 k. c. w po rów na niu z re gu la cją za miesz czo ną w ar ty ku -
le 6471 §2 k. c. w za kre sie do ty czą cym zgo dy. We dług te go

nur tu, zgo da in we sto ra mo że być udzie lo na w ka żdy spo sób,
któ ry do sta tecz nie ją uze wnętrz nia – art. 60 k. c. Wsku tek
tych roz bie żno ści w orzecz nic twie Pierw szy Pre zes Są du
Naj wy ższe go przed sta wił wnio sek o roz strzy gnię cie przez
Sąd Naj wy ższy w skła dzie sied miu sę dziów za pi sów ar ty ku -
łu 6471 ko dek su cy wil ne go wska zu jąc na dwu to ro wość in ter -
pre ta cji prze sła nek prze wi dzia nej w prze pi sie so li dar nej
od po wie dzial no ści in we sto ra i wy ko naw cy wzglę dem pod -
wy ko naw cy ro bót bu dow la nych. 

Sied miu sę dziów SN w dniu 29 kwiet nia 2008 r.
(III CZP 6/08), orze kło, iż do zgo dy in we sto ra na za war cie
przez wy ko naw cę umo wy o ro bo ty bu dow la ne przez pod wy -
ko naw cę wy ma ga nej przez ar ty kuł 6471 §2 i 3 k. c. nie sto su -
je się ar ty ku łu 63 §2 k. c. Zgo da ta mo że być wy ra żo na przez
ka żde za cho wa nie, któ re ujaw nia ją w spo sób do sta tecz ny
(ar ty kuł 60 k. c.), bez ko niecz no ści przed sta wia na in we sto -
ro wi umo wy lub jej pro jek tu z pod wy ko naw cą z od po wied -
nią do ku men ta cją. Ozna cza to w prak ty ce, że oprócz
wy raź nej zgo dy na ko rzy sta nie z usłu gi pod wy ko naw cy zgło -
szo nej in we sto ro wi przez wy ko naw cę, mo że za ist nieć zgo -
da do ro zu mia na, czy li nie jest istot ne, w ja ki spo sób in we stor
do wie dział się o za trud nie niu pod wy ko naw cy by le tyl ko wie -
dział o byt no ści in nej fir my na te re nie bu do wy. Sta no wi sko Są -
du Naj wy ższe go w tej ma te rii zo sta ło więc ja sne wy ło żo ne.

Uchwa ła ta w opi nii au to ra sta wia w uprzy wi le jo wa nej po -
zy cji pod wy ko naw cę (szcze gól nie te go nie za twier dzo ne go)
w sto sun ku do in we sto ra. Nie mo żna bo wiem wy klu czyć sy -
tu acji gdy in we stor pod cho dząc na wet bar dzo skru pu lat nie
do spraw dza nia prze pły wu na le żno ści po mię dzy wy ko naw -
cą, a je go za twier dzo nym pod wy ko naw cą bę dzie za ska ki -
wa ny rosz cze niem o za pła tę za za pła co ne ro bo ty,
od nie zna ne go mu pod wy ko naw cy. War to bo wiem za uwa -
żyć, iż in we stor ni gdy tak na praw dę nie jest pe wien czy
gdzieś nie cią ży na wy ko naw cy zo bo wią za nie płat ni cze
za ro bo ty wy ko na ne przez nie za twier dzo ne go pod wy ko naw -
cę za któ re in we stor bę dzie mu siał za pła cić dwu krot nie.
Na tak nie rze tel ne go wy ko naw cę nie po mo że na wet żą da -
nie przed wy sta wie niem Przej ścio we go Świa dec twa Płat no -
ści w opar ciu o klau zu lę 5.4 Wa run ków Kon trak to wych
FI DIC (tzw. czer wo na ksią żka) ka żdo ra zo wo oświad cze nia,
że wszyst kie na le żne pod wy ko naw cy kwo ty z po przed nie go
Świa dec twa Płat no ści zo sta ły wo bec nie go ure gu lo wa ne,
bądź za pła ta bez po śred nio pod wy ko naw cy ca łość lub część
kwo ty na le żnej z po mi nię ciem wy ko naw cy. 

Je dy nym sku tecz nym środ kiem ochro ny przed ta ki mi sy -
tu acja mi jest w opi nii au to ra sys te ma tycz ny i w peł ni od po -
wie dzial ny mo ni to ring bry gad bu dow la nych. In we stor
po wi nien uczu lić obec ne go na bu do wie In ży nie ra peł nią ce -
go zgod nie z pra wem bu dow la nym obo wiąz ki in spek to ra
nad zo ru by re ago wał i zgła szał wszyst kie nie zna ne mu bry -
ga dy ro bo cze pro wa dzą ce ro bo ty. 

Kon klu du jąc mo żna bez sprzecz nie stwier dzić, iż przed -
sta wio ny po wy żej wy rok Są du Naj wy ższe go w spra wie so li -
dar nej od po wie dzial no ści zwięk sza ry zy ko in we sto ra
w pro ce sie in we sty cyj nym. Nie mniej zgo da na udział pod -
wy ko naw stwa w re ali za cji mo że przy nieść in we sto ro wi bar -
dzo wy mier ne ko rzy ści po przez zwięk sze nie
za in te re so wa nia po ten cjal nych wy ko naw ców. Na to miast
zwięk sze nie kon ku ren cji w oczy wi sty spo sób pro wa dzi
do ob ni że nia war to ści za mó wie nia. Mą dry in we stor za wsze
bę dzie go tów ta kie ry zy ko po nieść.

wymiana poglądów
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wymiana poglądów

Bu dżet Unii Eu ro pej skiej re ali zo wa ny jest zgod nie ze
wspól no to wy mi za sa da mi udzie la nia po mo cy w ra mach

fun du szy struk tu ral nych i Fun du szu Spój no ści. Jed na z pod -
sta wo wych re guł, tzw. po dział za rzą dza nia okre śla, iż środ -
ki alo ko wa ne na fun du sze są wy ko ny wa ne po przez
roz war stwie nie za rzą dza nia mię dzy pań stwa człon kow skie
a Ko mi sję Eu ro pej ską. Roz war stwie nie to prze ja wia się
głów nie prze ka zy wa niem kra jom wspól no ty za dań o cha rak -
te rze wy ko naw czym. 

Opto wa nie Unii Eu ro pej skiej za tak przy ję tym roz wią za -
niem ma wy raz przede wszyst kim w re gu la cjach ogól ne go
roz po rzą dze nia Ra dy (WE) nr 1083/20061 z dnia 11 lip -
ca 2006 r. usta na wia ją ce prze pi sy ogól ne do ty czą ce Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go, Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go oraz Fun du szu Spój no ści i uchy la ją -
ce roz po rzą dze nie (WE) nr 1260/1999. Okre śla ono obo wiąz -
ki w za kre sie sys te mów za rzą dza nia i kon tro li pro gra mów
ope ra cyj nych, na ło żo ne za rów no na kra je wspól no to we, jak
i Ko mi sję Eu ro pej ską. 

Zgod nie z art. 70 to pań stwa człon kow skie od po wie dzial ne
są za za rzą dza nie pro gra ma mi ope ra cyj ny mi i ich kon tro lę.
W re zul ta cie ka żdy kraj na le żą cy do Unii Eu ro pej skiej za pew -
nia, iż funk cjo nu ją ce w nim sys te my kie ro wa nia i we ry fi ka cji
dzia ła ją po praw nie, pod mio ty zwią za ne z za rzą dza niem i kon -
tro lą są wy zna czo ne i ma ją okre ślo ne funk cje, dzia ła ją wia ry -
god ne, skom pu te ry zo wa ne sys te my ra chun ko wo ści,
księ go wo ści, mo ni to ro wa nia i spra woz daw czo ści fi nan so wej
oraz, iż usta lo ne zo sta ły wła ści we sys te my i pro ce du ry w ce lu
za pew nie nia sto so wa nia od po wied niej ście żki au dy tu. Pań -
stwa wspól no to we od po wia da ją rów nież za za po bie ga nie, wy -
kry wa nie i ko ry go wa nie nie pra wi dło wo ści oraz od zy ski wa nie
kwot nie na le żnie wy pła co nych wraz z od set ka mi. Na to miast

ro la Ko mi sji Eu ro pej skiej spro wa dza się do upew nie nia, iż kra -
je człon kow skie utwo rzy ły sys te my za rzą dza nia i kon tro li oraz,
że sys te my te funk cjo nu ją w spo sób sku tecz ny. 

Po nad to szcze gó ło we prze pi sy z za kre su m.in.: dzia łań in -
for ma cyj nych i pro mo cyj nych do ty czą cych pro gra mów ope -
ra cyj nych prze pro wa dza nych na rzecz be ne fi cjen tów,
do dat ko wej cha rak te ry za cji sys te mów za rzą dza nia i kon tro -
li, zde fi nio wa nia nie pra wi dło wo ści, prze pi sów od no śnie ko -
rekt fi nan so wych oraz elek tro nicz nej wy mia ny da nych,
zo sta ły ure gu lo wa ne roz po rzą dze niem Ko mi sji (WE)
nr 1828/20062 z dnia 8 grud nia 2006 r. usta na wia ją cym szcze -
gó ło we za sa dy wy ko na nia roz po rzą dze nia nr 1083/2006. 

Wy mie nio ne unij ne re gu la cje sta no wią pod sta wę stwo rze -
nia, wdro że nia i pra wi dło we go funk cjo no wa nia sys te mów
za rzą dza nia i kon tro li pro gra mów ope ra cyj nych. Na ich pod -
sta wie mo żna stwier dzić, iż obec nie Unia Eu ro pej ska prze -
ka za ła więk szą od po wie dzial ność za pra wi dło we
wy ko rzy sta nie wspól no to wych fun du szy na bar ki państw
człon kow skich. Stwo rzy ła ona roz bu do wa ną struk tu rę i sche -
mat efek tyw nie dzia ła ją ce go me cha ni zmu oraz na rzu ci ła ko -
niecz ność pod ję cia pew nych dzia łań w ce lu spraw nej
ab sorp cji wspól no to wych eu ro. Ca ły me cha nizm uzu peł nia -
ny jest do dat ko wo re gu la cja mi kra jo wy mi, pre cy zu ją cy mi za -
gad nie nia w od nie sie niu do któ rych Wspól no ta po zo sta wi ła
pew ną swo bo dę de cy zji. 

Struk tu ra sys te mu w Pol sce
Ana li zu jąc roz po rzą dze nie ogól ne, usta wę o fi nan sach pu -

blicz ny ch3, Na ro do we Stra te gicz ne Ra my Od nie sie nia 2007-
20134 oraz Wy tycz ne w za kre sie pro ce su kon tro li w ra mach
obo wiąz ków In sty tu cji Za rzą dza ją cej Pro gra mem Ope ra cyj -
ny m5 sys tem kon tro li fun du szy struk tu ral nych oraz Fun du szu
Spój no ści w Pol sce mo żna po dzie lić na czte ry klu czo we po -
zio my:
 we wnętrz ne kon tro le fi nan so we oraz au dy ty prze pro wa -

dza ne przez in sty tu cje uczest ni czą ce w pro ce sie wdra ża -
nia pro gra mów ope ra cyj nych oraz wy ko rzy sty wa nia
środ ków; 

 ze wnętrz ne kon tro le i au dy ty wy ko ny wa ne przez In sty tu -
cję Au dy to wą i In sty tu cję Cer ty fi ku ją cą;

 ze wnętrz ne kon tro le wy ko ny wa ne przez in sty tu cje kra jo -
we, któ rych upraw nie nia kon tro l ne nie wy ni ka ją z prze pi -
sów do ty czą cych wdra ża nia fun du szy eu ro pej skich lecz
upraw nień przy zna nych przez prze pi sy pra wa kra jo we go; 

Kon tro la za rzą dza nia
pro gra ma mi ope ra cyj ny mi

Magda 
KITLIŃSKA
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
we współ pra cy z Pol skim 
Sto wa rzy sze niem Be ne fi cjen tów 
Fun du szy Po mo co wych

1 http://eur -lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:PL:PDF
2 http://eur -lex.eu ro pa.eu/Le xU ri Serv/Le xU ri Serv.do?uri=OJ:L:2006:371:0001:0163:PL:PDF
3 http://eu ro funds.org/pli ki/pdf/USTA WA_O_FI NAN SACH_PU BLIC ZYCH_z_27082009.pdf
4 http://www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl/Wstep Do Fun du szy Eu ro pej skich/Do cu ments/NSRO_ma j2007.pdf
5 http://www. mrr. gov. pl/fun du sze/wy tycz ne_mrr/obo wia zu ja ce/ho ry zon tal ne/Stro ny/Wy tycz ne_w_za kre sie_pro ce su_kon tro li_w_ra -

mach_obo wiaz kow_In sty tu cji_Za rza dza ja cej_Pro gra mem_Ope ra cyj nym_22_01_2009. aspx
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 kon tro le prze pro wa dza ne przez upo wa żnio ne in sty tu cje
Unii Eu ro pej skiej, tzn. Ko mi sję Eu ro pej ską, Eu ro pej ski
Urząd ds. Zwal cza nia Nad użyć Fi nan so wych oraz Eu ro -
pej ski Try bu na łu Ob ra chun ko wy.

We wnętrz na kon tro la fi nan so wa
i au dyt we wnętrz ny 

In sty tu cja Za rzą dza ją ca w ra mach we wnętrz nej kon tro li fi -
nan so wej za pew nia re ali za cję dwóch ty pów kon tro li w sys -
te mie wdra ża nia pro gra mów ope ra cyj nych:
 kon tro le sys te mo we;
 we ry fi ka cje wy dat ków.

Kon tro le sys te mo we prze pro wa dza ne są przez In sty tu cję
Za rzą dza ją cą w ce lu za pew nie nia, iż wszyst kie zda nia de le -
go wa ne do in sty tu cji po śred ni czą cych w pro ce sie wdra ża -
nia środ ków wy ko ny wa ne są w od po wied ni spo sób,
a sys te my za rzą dza nia pro gra ma mi ope ra cyj ny mi funk cjo -
nu ją pra wi dło wo, efek tyw nie i zgod nie z pra wem. Przy bie ra
ona for mę kon tro li do ku men ta cji i kon tro li na miej scu, a ob -
sza ry in spek cji obej mu ją:
 zgod ność wy bie ra nych pro jek tów z kry te ria mi ma ją cy mi

za sto so wa nie do da ne go pro gra mu ope ra cyj ne go;
 zgod ność re ali zo wa nych pro jek tów z od po wied ni mi za sa -

da mi pra wa wspól no to we go i kra jo we go;
 ist nie nie in for ma tycz ne go sys te mu re je stra cji i prze cho -

wy wa nia za pi sów księ go wych dla ka żde go pro jek tu;
 ist nie nie od po wied niej ście żki au dy tu;
 ist nie nie pro ce dur za pew nia ją cych, iż wszyst kie do ku men -

ty do ty czą ce wy dat ków i au dy tów są prze cho wy wa ne;
 pra wi dło we funk cjo no wa nie Ko mi te tu Mo ni to ru ją ce go;
 prze strze ga nie wy mo gów w za kre sie in for ma cji i pro mo cji;
 prze strze ga nie wy mo gów w za kre sie sto so wa nia me to dy

do bo ru pró by;
 in for mo wa nie o nie pra wi dło wo ściach;
 win dy ka cję na le żno ści.

Na to miast w przy pad ku we ry fi ka cji wy dat ków kon tro lą ob -
ję ci są już sa mi be ne fi cjen ci ko rzy sta ją cy z fun du szy, a In -
sty tu cja Za rzą dza ją ca jest zo bo wią za na do spraw dze nia czy:
 wnio sek o płat ność wraz z za łą czo ny mi ko pia mi do ku -

men tów po twier dza ją cy mi po nie sio ne wy dat ki zo stał
prze ka za ny do wła ści wej in sty tu cji od po wie dzial nej za
we ry fi ka cję wnio sku o płat ność;

 do sta wy, usłu gi i ro bo ty bu dow la ne współ fi nan so wa ne
w ra mach pro jek tów zo sta ły rze czy wi ście wy ko na ne zgod -
nie z de cy zją o do fi nan so wa niu;

 za de kla ro wa ne przez be ne fi cjen tów wy dat ki zo sta ły rze -
czy wi ście po nie sio ne oraz za pła co ne;

 wnio ski be ne fi cjen tów o płat no ści są pra wi dło we;
 wy dat ki zo sta ły po nie sio ne zgod nie z za sa da mi kra jo wy -

mi i wspól no to wy mi.
Ze wzglę du na wy stę po wa nie w Pol sce du żej licz by pod -

mio tów uczest ni czą cych w pro ce sie wdra ża nia pro gra mów,
In sty tu cja Za rzą dza ją ca naj czę ściej okre śla je dy nie pi sem -

ne stan dar dy i pro ce du ry prze pro wa dza nia we ry fi ka cji wnio -
sków o płat no ści oraz kon tro li na miej scu, a sa mo prze pro -
wa dze nie in spek cji de le go wa ne jest z re gu ły na ni ższe
po zio my za rzą dza nia i prze pro wa dza na przez in sty tu cje od -
po wie dzial ne za pod pi sy wa nie umów o do fi -
nan so wa nie pro jek tu oraz we ry fi ka cję wnio sku. Przyj mu je
ona po stać re wi zji wszyst kich wnio sków o płat no ści skła da -
nych przez be ne fi cjen tów w sie dzi bie in sty tu cji we ry fi ku ją -
cej oraz kon tro li na miej scu, któ re mo gą być
prze pro wa dza ne już na pod sta wie pró by6.

Zgod nie z usta wą o fi nan sach pu blicz nych au dyt we -
wnętrz ny prze pro wa dza ny jest w pod mio tach na le żą cych
do sek to ra fi nan sów pu blicz nych. Jest on nie za le żną i obiek -
tyw ną dzia łal no ścią, prze pro wa dza ną przez wy od ręb nio ne
or ga ni za cyj nie, jed no lub wie lo oso bo we ko mór ki au dy tu we -
wnętrz ne go, peł nią ce funk cję cia ła do rad cze go. Na cze le
stoi kie row nik ko mór ki au dy tu we wnętrz ne go, po sia da ją cy
pra wo wstę pu do po miesz czeń jed nost ki oraz wglą du
do wszel kich in for ma cji oraz da nych zwią za nych z funk cjo -
no wa niem. Do dat ko wo pra cow ni cy zo bo wią za ni są do udzie -
la nia po trzeb nych in for ma cji lub wy ja śnień. Ce lem au dy tu
we wnętrz ne go jest przy spa rza nia war to ści i uspraw nia nie
funk cjo no wa nia jed nost ki, po przez do star cza nie kie row ni ko -
wi pod mio tu ra cjo nal ne go za pew nie nia, iż sys te my za rzą dza -
nia i kon tro li dzia ła ją pra wi dło wo. Je go ro la po le ga
na wy kry wa niu i osza co wa niu po ten cjal ne go ry zy ka, mo gą -
ce go się po ja wić w ra mach dzia łal no ści jed nost ki oraz na ba -
da niu i oce nia niu ade kwat no ści, sku tecz no ści i efek tyw no ści
sys te mów kon tro li we wnętrz nej, ma ją cych na ce lu eli mi no -
wa nie lub ogra ni cza nie ta kie go ry zy ka. Au dyt we wnętrz ny
prze pro wa dza ny jest na pod sta wie rocz ne go pla nu au dy tu,
przy go to wa ne go przez kie row ni ka ko mór ki au dy tu we wnętrz -
ne go w po ro zu mie niu z kie row ni kiem jed nost ki. 

Po nad to, aby ure gu lo wać i uspraw nić funk cjo no wa nie ko -
mó rek au dy tu we wnętrz ne go Mi ni ster Fi nan sów okre ślił:
 w Ko mu ni ka cie nr 1 z dnia 19 lu te go 2009 r. Mię dzy na ro -

do we Stan dar dy Pro fe sjo nal nej Prak ty ki Au dy tu We -
wnętrz ne go7, opra co wa ne przez The In sti tu te of In ter nal
Au di tors, ja ko stan dar dy au dy tu we wnętrz ne go w jed nost -
kach sek to ra fi nan sów pu blicz nych;

 Roz po rzą dze nie z dnia 1 lu te go 2010 ro ku w spra wie prze -
pro wa dza nia i do ku men to wa nia au dy tu we wnętrz ne go8,
re gu lu ją ce m.in. spo rzą dza nie oraz ele men ty pla nu au dy -
tu we wnętrz ne go, spo sób do ku men to wa nia prze bie gu
oraz wy ni ków au dy tu we wnętrz ne go, a ta kże spo sób spo -
rzą dza nia oraz ele men ty spra woz da nia z wy ko na nia pla -
nu au dy tu; 

 w Ko mu ni ka cie nr 16/2006 z dnia 18 lip ca 2006 ro ku opu -
bli ko wa no Ko deks ety ki au dy to ra we wnętrz ne go9, któ re -
go ce lem jest pro mo wa nie uczci we go, rze tel ne go
i god ne go po stę po wa nia au dy to ra we wnętrz ne go
przy wy ko ny wa niu au dy tu we wnętrz ne go;

 rów nież w Ko mu ni ka cie nr 16/2006 z dnia 18 lip ca 2006
ro ku opu bli ko wa no Kar tę au dy tu we wnętrz ne go w jed -

wymiana poglądów

6 Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, Wy tycz ne w za kre sie pro ce su kon tro li w ra mach obo wiąz ków In sty tu cji Za rzą dza ją cej Pro gra -
mem Opre syj nym, War sza wa 2009. 

7 http://www. mof net. gov. pl/_fi les_/ko or dy na cja_kon tro li_fi nan so wej_i_au dy tu_we wnetrz ne go/stan dar dy_kf_i_aw/za lacz nik_do_ko -
mu ni ka tu_nr1_mi ni stra_fi nan sow_w_spra wie_stan dar dow_au dy tu. pdf? Por talMF=...

8 http://www. mf. gov. pl/_fi les_/ko or dy na cja_kon tro li_fi nan so wej_i_au dy tu_we wnetrz ne go/ak ty_praw ne/roz po rza dze nie_me to do lo -
gicz ne_2010. pdf

9 http://www.net tax.pl/dzien ni ki/dumf/2006/9/poz.70/za l1.htm
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nost kach sek to ra fi nan sów pu blicz ny ch10, któ rej ce lem
jest za chę ca nie do usta la nia w we wnętrz nych prze pi sach
jed no stek sek to ra fi nan sów pu blicz nych szcze gó ło wych
za sad funk cjo no wa nia au dy tu we wnętrz ne go. Kar ta sta no -
wi za le ca ny wzór re gu la cji we wnętrz nych do ty czą cych
pro wa dze nia au dy tu we wnętrz ne go, któ ry po szcze gól ne
jed nost ki po win ny do sto so wać do swo ich spe cy ficz nych
za dań i wa run ków, w ja kich funk cjo nu ją.

Kon tro le prze pro wa dza ne 
przez In sty tu cję Au dy to wą

W okre sie pro gra mo wa nia 2007-2013 na ka żde pań stwo
człon kow skie na ło żo ny zo stał obo wią zek utwo rze nia In sty tu -
cji Au dy to we j11, któ ra po przez czyn no ści spraw dza ją ce oce -
nia sku tecz ność oraz efek tyw ność dzia ła nia sys te mów
za rzą dza nia i kon tro li. Zgod nie z przy ję ty mi przez Pol skę Na -
ro do wy mi Stra te gicz ny mi Ra ma mi Od nie sie nia 2007-2013
w Pol sce funk cję In sty tu cji Au dy to wej dla wszyst kich pro gra -
mów ope ra cyj nych peł ni Ge ne ral ny In spek tor Kon tro li Skar -
bo wej, po wo ła ny w struk tu rze Mi ni ster stwa Fi nan sów,
w po sta ci wy od ręb nio nej i funk cjo nal nie nie za le żnej ko mór -
ki – De par ta men tu Ochro ny In te re sów Fi nan so wych Unii Eu -
ro pej skiej. Na po zio mie wo je wódz kim funk cję GIKS
wy ko nu je szes na ście urzę dów kon tro li skar bo wej. 

Zgod nie z art. 62 roz po rzą dze nia nr 1082/2006 In sty tu cja
Au dy to wa od po wia da głów nie za:
 za pew nie nie pro wa dze nia au dy tów w ce lu we ry fi ka cji

sku tecz no ści funk cjo no wa nia sys te mów za rzą dza nia
i kon tro li pro gra mów ope ra cyj nych w in sty tu cjach od po -
wie dzial nych za wdra ża nie pro gra mów ope ra cyj nych
– jest to tzw. au dyt sys te mu; 

 za pew nie nie pro wa dze nia au dy tów ope ra cji na pod sta wie
sto sow nej pró by w ce lu we ry fi ka cji za de kla ro wa nych wy -
dat ków – tzw. kon tro la na pod sta wie pró by, prze pro wa -
dza na na miej scu w opar ciu o do ku men ta cje i da ne
bę dą ce w po sia da niu be ne fi cjen ta. Ma ona na ce lu zwe -
ry fi ko wa nie czy ope ra cja speł nia kry te ria wy bo ru w ra -
mach wła ści we go pro gra mu ope ra cyj ne go, zo sta ła
zre ali zo wa na zgod nie z de cy zją o do fi nan so wa niu, jest
zgod na ze wszyst ki mi wa run ka mi do ty czą cy mi jej prze -
zna cze nia, wy ko rzy sta nia i za kła da nych ce lów, czy wy dat -
ki za de kla ro wa ne są zgod ne z za pi sa mi księ go wy mi
i do ku men ta mi do wo do wy mi prze cho wy wa ny mi przez
be ne fi cjen ta, czy wy dat ki za de kla ro wa ne przez be ne fi -
cjen ta są zgod ne z za sa da mi kra jo wy mi i wspól no to wy mi,
oraz czy wkład pu blicz ny zo stał wy pła co ny be ne fi cjen tom
zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w roz po rzą dze niu Ra dy

(WE) nr 1083/2006. Szcze gó ło we re gu la cje, pre cy zu ją ce
za kres oraz spo sób pro wa dze nia kon tro li i do bo ru pró by,
zo sta ły opi sa ne w roz po rzą dze niu Ko mi sji (WE)
nr 1828/2006;

 przed kła da nie Ko mi sji w ka żdym ro ku do dnia 31 grud nia
w la tach 2008-2015 rocz ne go spra woz da nia au dy to we go
za wie ra ją ce go wy ni ki au dy tów z in for ma cją o bra kach wy -
kry tych w sys te mach za rzą dza nia i kon tro li, opi nii czy sys -
tem funk cjo nu je sku tecz nie oraz ewen tu al nej de kla ra cji
czę ścio we go za mknię cia po mo cy za wie ra ją cej oce nę
zgod no ści z pra wem i pra wi dło wość da nych wy dat ków;

 przed ło że nie Ko mi sji, nie póź niej niż do dnia 31 mar -
ca 2017 r., de kla ra cji za mknię cia, za wie ra ją cej oce nę za -
sad no ści wnio sku o wy pła tę sal da koń co we go, oce nę
zgod no ści z pra wem oraz oce nę pra wi dło wo ści trans ak -
cji bę dą cych pod sta wą wy dat ków ob ję tych de kla ra cją
koń co wą, do któ rej do łą cza się koń co we spra woz da nie
au dy to we.
Po nad to za war te w roz po rzą dze niu ogól nym re gu la cje ob -

li gu ją IA do za pew nie nia, iż czyn no ści au dy to we bę dą wy -
ko ny wa ne zgod nie z mię dzy na ro do wy mi stan dar da mi
au dy tu12, co ozna cza, iż jed nym z głów nych za dań IA po win -
ny być nie tyl ko czyn no ści na sta wio ne na wy kry wa nie nie -
pra wi dło wo ści, lecz ta kże dzia łal ność do rad cza w za kre sie
pra wi dło we go wdro że nia pro gra mów ope ra cyj nych. 

Do dat ko wo wa żnym za da niem In sty tu cji Au dy to wej jest
sta ła współ pra ca z Ko mi sją Eu ro pej ską13 w ce lu ko or dy no -
wa nia pla nów i me to do lo gii au dy tów oraz wy mia ny wy ni ków
prze pro wa dzo nych we ry fi ka cji sys te mów za rzą dza nia i kon -
tro li, tak aby jak naj le piej wy ko rzy stać za so by ka dro we i unik -
nąć po dwój nych kon tro li. W tym ce lu, co naj mniej raz
do ro ku, ma miej sce spo tka nie In sty tu cji Au dy to wej oraz Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, pod czas któ re go od by wa się wspól -
na ana li za rocz ne go spra woz da nia au dy to we go, opi nii
do ty czą cych sku tecz no ści funk cjo no wa nia sys te mów za rzą -
dza nia i kon tro li pro gra mów ope ra cyj nych oraz wy mia na po -
glą dów do ty czą cych kwe stii uspraw nie nia za rzą dza nia
pro gra ma mi ope ra cyj ny mi i ich kon tro li. 

Zle ce nie funk cji In sty tu cji Au dy to wej Ge ne ral ne mu In -
spek to ro wi Kon tro li Skar bo wej jest głów nie re zul ta tem po -
sia da nia przez ten pod miot wy ma ga ne go do świad cze nia,
wy ni ka ją ce go z wy peł nia nia już w po przed nim okre sie pro -
gra mo wa nia za dań na le żą cych obec nie do IA. Ko lej nym ar -
gu men tem jest fakt peł nie nia przez GIKS, na mo cy
Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 1 lip ca 2003 r., funk -
cji Peł no moc ni ka Rzą du ds. Zwal cza nia Nie pra wi dło wo ści
Fi nan so wych na Szko dę Rze czy po spo li tej Pol skiej lub Unii
Eu ro pej skiej, do zdań któ re go na le ży ini cjo wa nie, ko or dy no -

wymiana poglądów

10 http://www.net tax.pl/dzien ni ki/dumf/2006/9/poz.70/za l2.htm
11 Art. 59 roz po rzą dze nia nr 1083/2006. 
12 Art. 62, ust. 2 roz po rzą dze nia nr 1083/2006. 
13 Art. 73 roz po rzą dze nia nr 1083/2006. 

Kon tro la za rzą dza nia
pro gra ma mi ope ra cyj ny mi
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wa nie oraz wdra ża nie dzia łań ma ją cych na ce lu za bez pie -
cze nie in te re sów fi nan so wych Pol ski lub UE. 

Kon tro le prze pro wa dza ne
przez In sty tu cję Cer ty fi ku ją cą

Funk cję In sty tu cji Cer ty fi ku ją cej peł ni Mi ni ster stwo Roz -
wo ju Re gio nal ne go14, któ re po świad cza Ko mi sji Eu ro pej skiej
pra wi dło wość po nie sio nych wy dat ków w ra mach pro gra -
mów ope ra cyj nych. Ob słu gę Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne -
go w za kre sie za dań IC, zgod nie ze sta tu tem i re gu la mi nem
or ga ni za cyj nym Mi ni ster stwa, za pew nia De par ta ment In sty -
tu cji Cer ty fi ku ją cej. 

Zgod nie z art. 61 roz po rzą dze nia nr 1083/2006 IC od po -
wia da w szcze gól no ści za:
 opra co wa nie i przed ło że nie Ko mi sji po świad czo nych de -

kla ra cji wy dat ków i wnio sków o płat ność;
 po świad cze nie, że de kla ra cja wy dat ków jest do kład na,

wy ni ka z wia ry god nych sys te mów księ go wych i jest opar -
ta na we ry fi ko wal nej do ku men ta cji uzu peł nia ją cej;

 po świad cze nie, że za de kla ro wa ne wy dat ki są zgod ne
z ma ją cy mi za sto so wa nie za sa da mi wspól no to wy mi i kra -
jo wy mi oraz zo sta ły po nie sio ne w związ ku z ope ra cja mi
wy bra ny mi do fi nan so wa nia zgod nie z kry te ria mi ma ją cy -
mi za sto so wa nie do pro gra mu i speł nia ją za sa dy wspól -
no to we i kra jo we;

 za pew nie nie, do ce lów po świad cze nia, że otrzy ma ła
od In sty tu cji Za rzą dza ją cej od po wied nie in for ma cje na te -
mat pro ce dur i we ry fi ka cji pro wa dzo nych w związ ku z wy -
dat ka mi za war ty mi w de kla ra cjach wy dat ków;

 uwzględ nie nie, do ce lów po świad cze nia, wy ni ków
wszyst kich au dy tów prze pro wa dza nych przez In sty tu cję
Au dy to wą lub na jej od po wie dzial ność;

 utrzy my wa nie w for mie elek tro nicz nej za pi sów księ go -
wych do ty czą cych wy dat ków za de kla ro wa nych Ko mi sji;

 pro wa dze nie ewi den cji kwot pod le ga ją cych pro ce du rze
od zy ski wa nia i kwot wy co fa nych po anu lo wa niu ca ło ści
lub czę ści wkła du dla ope ra cji.
Część za dań z za kre su cer ty fi ka cji w ra mach Re gio nal nych

Pro gra mów Ope ra cyj nych jest de le go wa na do Urzę dów Wo je -
wódz kich, peł nią cych ro lę tzw. In sty tu cji Po śred ni czą cych
w Cer ty fi ka cji. IC za wie ra z wła ści wym wo je wo dom pi sem ne
po ro zu mie nie, okre śla ją ce za kres po wie rzo nych za dań oraz
obo wiąz ków. Zgod nie z Wy tycz ny mi w za kre sie wa run ków cer -
ty fi ka cji oraz przy go to wa nia pro gnoz wnio sków o płat ność
do Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pro gra mach Ope ra cyj nych w ra mach
Na ro do wych Stra te gicz nych Ram Od nie sie nia na la ta 2007-
201315 IC prze ka zu je w szcze gól no ści za da nia z za kre su:
 we ry fi ka cji pod wzglę dem for mal nym i me ry to rycz nym

po świad czeń i de kla ra cji wy dat ków oraz wnio sków o płat -
no ści okre so we otrzy my wa nych od In sty tu cji Za rzą dza ją -
cej RPO; 

 po świad cze nia przed IC wy dat ków dla RPO, wy ka za nych
przez In sty tu cję Za rzą dza ją cą w gwa ran to wa nych przez
nią de kla ra cjach wy dat ków oraz we wnio skach o płat no -
ści okre so we;

 prze pro wa dza nia w imie niu In sty tu cji Cer ty fi ku ją cej sys -
te mo wych wi zyt spraw dza ją cych w In sty tu cji Za rzą dza ją -
cej RPO, In sty tu cjach Po śred ni czą cych, In sty tu cjach
Wdra ża ją cych, a w szcze gól nych przy pad kach ta kże u be -
ne fi cjen tów, w za kre sie re ali za cji pro gra mu oraz wy dat -
ków przed sta wio nych w po świad cze niach i de kla ra cjach
wy dat ków oraz we wnio skach o płat no ści otrzy ma nych
od In sty tu cji Za rzą dza ją cej;

 opi nio wa nia pro ce dur za war tych w in struk cjach wy ko -
naw czych In sty tu cji Za rzą dza ją cej RPO;

 ana li zo wa nia, do ce lów po świad cze nia wy dat ków, in for -
ma cji i za le ceń po kon trol nych In sty tu cji Za rzą dza ją cej
RPO i in sty tu cji, do któ rych In sty tu cja Za rzą dza ją ca RPO
de le go wa ła swo je za da nia;

 ana li zo wa nia oraz uwzględ nia nia, do ce lów po świad cze -
nia wy dat ków, wy ni ków kon tro li prze pro wa dzo nych przez
Naj wy ższą Izbę Kon tro li oraz in ne or ga ny upo wa żnio ne
do prze pro wa dza nia kon tro li i au dy tów w za kre sie pra wi -
dło wo ści re ali za cji wy dat ków w ra mach RPO;

 ana li zo wa nia oraz uwzględ nia nia, do ce lów po świad cze -
nia wy dat ków, in for ma cji o nie pra wi dło wo ściach uzy ska -
nych na pod sta wie ra por tów i ze sta wień przed kła da nych
przez In sty tu cję Za rzą dza ją cą RPO;

 mo ni to ro wa nia za sa dy n+3/n+2 dla da ne go RPO na pod -
sta wie in for ma cji otrzy my wa nych od In sty tu cji Za rzą dza -
ją cej RPO;

 mo ni to ro wa nia pra wi dło wo ści prze cho wy wa nia do ku -
men ta cji księ go wej oraz do ku men ta cji pro ce su wdra ża -
nia, w szcze gól no ści w In sty tu cji Za rzą dza ją cej RPO.
Wy tycz ne za wie ra ją rów nież opis ogól nych wa run ków, ja -

kie mu szą być speł nio ne dla ce lów cer ty fi ka cji, pre zen tu ją
za ło że nia sys te mu cer ty fi ka cji w pro gra mach ope ra cyj nych,
in for ma cje na te mat pro ce su spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia
przez IC do KE po świad czo nych de kla ra cji wy dat ków i wnio -
sków o płat no ści okre so we, opi su ją za sa dy, tryb, ter mi ny
oraz wzo ry obo wią zu ją cych for mu la rzy w za kre sie wnio sko -
wa nia o środ ki do KE, a ta kże okre śla ją upraw nie nia oraz
obo wiąz ki IC wy ni ka ją ce z re gu la cji kra jo wych oraz wspól -
no to wych. 

Po nad to do dat ko we in for ma cje od no śnie obo wiąz ków In -
sty tu cji Cer ty fi ku ją cej za wie ra roz po rzą dze nie nr 1828/2006
re gu lu ją ce głów nie tre ści i for my do ku men tów prze ka zy wa -
nych przez IC do KE. 

Kon tro le prze pro wa dza ne 
przez upraw nio ne in sty tu cje kra jo we

Kon tro le ze wnętrz ne wy ko ny wa ne są rów nież przez
upraw nio ne prze pi sa mi pra wa we wnętrz ne go in sty tu cje kra -
jo we, np. kon tro le prze pro wa dza ne prze Naj wy ższą Izbę
Kon tro li16, do któ rej obo wiąz ków na le ży do ko ny wa nie nie za -
le żnej, ze wnętrz nej oce ny go spo da ro wa nia środ ka mi pu -
blicz ny mi lub kon tro le w za kre sie dzia łal no ści jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go prze pro wa dza ne przez re gio nal -
ne izby ob ra chun ko we17;
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14 Art. 35, ust. 2, pkt 7 usta wy o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki roz wo ju. 
15 http://www.fun du sze struk tu ral ne.gov.pl/Do ku men ty/20072013/wy tycz ne/mrr/obo wia zu ja ce/
16 Usta wa z dnia 23 grud nia 1994 r. o Naj wy ższej Izbie Kon tro li: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/podst_praw ne/usta wa_o_nik
17 Usta wa z dnia 7 paź dzier ni ka 1992 r. o re gio nal nych izbach ob ra chun ko wych: http://www.bip.zie lo na go ra.rio.gov.pl/dok/RIO -01.pdf
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Kon tro le prze pro wa dza ne 
przez upraw nio ne in sty tu cje 
Unii Eu ro pej skiej

Unia Eu ro pej ska prze ka zu jąc środ ki na do fi nan so wa nie
po li ty ki spój no ści, zgod nie z re gu la cja mi pra wa wspól no to -
we go, za strze gła so bie pra wo do prze pro wa dza nia kon tro li
za rów no in sty tu cji uczest ni czą cych w pro ce sie wdra ża nia
fun du szy unij nych, jak i be ne fi cjen tów re ali zu ją cych pro jek -
ty. In sty tu cja mi upraw nio ny mi do prze pro wa dza nia czyn no -
ści kon tro l nych są: au dy to rzy Ko mi sji Eu ro pej skiej,
Eu ro pej ski Urząd ds. Zwal cza nia Nad użyć Fi nan so wych
oraz Eu ro pej ski Try bu nał Ob ra chun ko wy.

Zgod nie z art. 274 Trak ta tu usta na wia ją ce go Wspól no tę
to Ko mi sja Eu ro pej ska w pierw szej ko lej no ści po no si od po -
wie dzial ność za wy ko na nie bu dże tu zgod nie z za sa da mi na -
le ży te go za rzą dza nia fi nan sa mi, de fi nio wa ny mi po przez
od wo ła nie do go spo dar no ści, sku tecz no ści i efek tyw no ści.
Do jej głów nych za dań na le ży we ry fi ko wa nie, na pod sta wie
rocz nych spra woz dań au dy to wych, rocz nej opi nii In sty tu cji
Au dy to wej oraz jej wła snych au dy tów, czy pań stwo człon -
kow skie utwo rzy ło sku tecz nie funk cjo nu ją cy sys tem za rzą -
dza nia i kon tro li pro gra mów ope ra cyj nych. W tym ce lu
Ko mi sja ma pra wo do prze pro wa dza nia au dy tów na miej scu,
pod czas któ rych po sia da do stęp do wszel kich do ku men tów
i ksiąg do ty czą cych wy dat ków fi nan so wa nych przez fun du -
sze, w tym da nych prze cho wy wa nych na no śni kach elek tro -
nicz nych. W kon tro lach pra wo uczest nic twa po sia da ją ta kże
upo wa żnie ni przed sta wi cie le państw człon kow ski ch18.

Eu ro pej ski Urząd ds. Zwal cza nia Nad użyć Fi nan so wych
(OLAF) zo stał po wo ła ny de cy zją Ko mi sji Eu ro pej skie j19 ja ko
od po wiedź na za rzu ty ko rup cji oraz nie rze tel ne go roz li cza nia
środ ków bu dże to wych. Funk cjo nu je on w po sta ci nie za le żne -
go or ga nu w struk tu rach KE. Głów ną for mą dzia łal no ści jest
pro wa dze nie czyn no ści do cho dze nio wych oraz ko or dy na cja
dzia łań państw człon kow skich w ce lu zwal cza nia nad użyć fi -
nan so wych na szko dę Wspól not Eu ro pej skich. W tym za kre sie
OLAF po sia da upraw nie nia do prze pro wa dza nia we wnętrz -
nych oraz ze wnętrz nych do cho dzeń ad mi ni stra cyj ny ch20. Do -
cho dze nia we wnętrz ne do ty czą wszyst kich in sty tu cji, or ga nów,
urzę dów, agen cji funk cjo nu ją cych w ra mach Unii Eu ro pej skiej
oraz ka żde go pra cow ni ka za trud nio ne go przez Wspól no tę. Na -
to miast do cho dze nia ze wnętrz ne21 wy ko ny wa ne są wo bec
państw wspól no to wych lub in nych pod mio tów, któ re otrzy mu -
ją środ ki z unij ne go bu dże tu. Pod sta wą do wsz czę cia po stę po -
wa nia jest po dej rze nie wy stą pie nia nie pra wi dło wo ści. Kon tro la
od by wa się ze współ pra cą od po wied niej in sty tu cji pań stwa
człon kow skie go. W Pol sce ro lę tą od gry wa De par ta ment ds.
Cer ty fi ka cji i Po świad czeń Środ ków z Unii Eu ro pej skiej, umiej -
sco wio ny w struk tu rach Mi ni ster stwa Fi nan sów, a nad zo ro wa -
ny przez Ge ne ral ne go In spek to ra Kon tro li Skar bo wej. 

Eu ro pej ski Try bu nał Ob ra chun ko wy22 peł ni funk cję na -
czel ne go, ze wnętrz ne go or ga nu kon tro li na po zio mie wspól -
no to wym, któ re go ce lem jest przed sta wie nie za pew nie nia,
iż roz li cze nia środ ków unij nych są przej rzy ste i wia ry god ne,
a ope ra cje fi nan so we zgod ne z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.
Po nad to ETO okre śla czy środ ki fi nan so we po zwo li ły osią -
gnąć za ło żo ne ce le w spo sób oszczęd ny i wy daj ny. Zgod nie
z po sta no wie nia mi TWE swo je za da nia wy ko nu je w spo sób
nie za le żny, kie ru jąc się in te re sem ca łej Wspól no ty, a nie po -
szcze gól nych państw. Czyn no ści kon tro l ne mo gą być pro -
wa dzo ne w sie dzi bie ka żdej in sty tu cji lub or ga nu
za rzą dza ją ce go do cho da mi oraz wy dat ka mi w imie niu
Wspól no ty, a po le ga ją one głów nie na ba da niu do ku men ta cji
fi nan so we j23. 

Pod su mo wa nie
Na pod sta wie opi su funk cjo nu ją ce go w Pol sce sys te mu

za rzą dza nia i kon tro li mo żna stwier dzić, iż jest on bar dzo za -
wi ły i roz bu do wa ny oraz, że w zna czą cy spo sób utrud nia ży -
cie za rów no in sty tu cjom za an ga żo wa nym we wdra ża nie
środ ków, jak i po ten cjal nym be ne fi cjen tom na ich dro dze po -
zy ski wa nia fun du szy, czę sto i tak na zy wa nej już dro gą przez
mę kę. Pu blicz ne i pry wat ne or ga ni za cje uska rża ją się
na zbyt licz ne kon tro le, dłu gi czas ich trwa nia oraz sprzecz -
ność koń co wych orze czeń. Z jed nej stro ny pre ten sje te zda -
ją się być uza sad nio ne, jed nak z dru giej na le ży zro zu mieć,
iż wy ko rzy sty wa nie środ ków pu blicz nych nie mo że być po -
zo sta wio ne bez nad zo ru. 

Zgod nie z da ny mi Mi ni ster stwa Fi nan sów, w okre sie od 1
ma ja 2004 r. do 31 grud nia 2008 r., Pol ska zgło si ła do Ko mi -
sji Eu ro pej skiej 812 nie pra wi dło wo ści w wy ko rzy sta niu fun -
du szy struk tu ral nych i Fun du szu Spój no ści. Naj wię cej
błę dów do ty czy ło Sek cji Orien ta cji Eu ro pej skie go Fun du szu
Orien ta cji i Gwa ran cji Rol nej oraz Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go. Łącz na kwo ta zgło szo nych przy pad -
ków wy nio sła po nad 106 mln EUR i sta no wi ła 1% war to ści
wnio sków o re fun da cję wy dat ków zło żo nych do KE. Dzię ki
prze pro wa dzo nym kon tro lom oraz we ry fi ka cji do ku men tów
skła da nych przez be ne fi cjen tów, in sty tu cje od po wie dzial ne
za re fun da cję wy dat ków za po bie gły nie pra wi dło wej wy pła -
cie po nad 68 mln EUR środ ków pu blicz nych. 

Wy nik ten, zgod nie z ra por tem Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty -
czą cym ochro ny in te re sów fi nan so wych Unii Eu ro pej skiej
z dnia 15 lip ca 2009 r., pla su je Pol skę w czo łów ce ośmiu
państw, w któ rych istot na część nie pra wi dło wo ści zwią za -
nych z wy ko rzy sta niem fun du szy unij nych jest wy kry wa -
na jesz cze przed wy pła tą środ ków pu blicz nych. Jest to
re zul tat nie wąt pli we za do wa la ją cy i zmu sza ją cy do re flek sji,
iż sys tem za rzą dza nia i kon tro li pro gra mów ope ra cyj nych
funk cjo nu je w Pol sce w spo sób po praw ny i nie bu dzą cy
więk szych za strze żeń. 

wymiana poglądów

18 Art. 72 roz po rzą dze nia nr 1083/2006. 
19 De cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej (WE, EW WiS, Eu ra tom) nr 1999/352 z 28 kwiet nia 1999 r. w spra wie utwo rze nia Eu ro pej skie go Urzę du

ds. Zwal cza nia Nad użyć Fi nan so wych (OLAF). 
20 Roz po rzą dze nie nr 1073/1999 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 25 ma ja 1999 r. do ty czą ce do cho dzeń prze pro wa dza nych

przez Eu ro pej ski Urząd ds. Zwal cza nia Nad użyć Fi nan so wych (OLAF). 
21 Roz po rzą dze nie Ra dy (Eu ra tom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 li sto pa da 1996 r. w spra wie kon tro li na miej scu oraz in spek cji prze pro wa -

dza nych przez Ko mi sję w ce lu ochro ny in te re sów fi nan so wych Wspól not Eu ro pej skich przed nad uży cia mi fi nan so wy mi i in ny mi nie -
pra wi dło wo ścia mi. 

22 Zo stał po wo ła ny na mo cy po sta no wień trak ta tu bruk sel skie go w dniu 22 lip ca 1975 r. 
23 M. Mos sa kow ski, Ro la in sty tu cji unij nych, „Mo ni tor UE”, 2008, nr 3. 
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Jed no znacz ne okre śle nie przed mio tu umo wy jest naj wa ż-
niej szą czę ścią umo wy zle ca nej jed no st ce pro jek to wej.

W wie lu przy pad kach z po wo du wa dli wie okre ślo nych za pi -
sów w tej czę ści umo wy do cho dzi do spo rów, któ re czę sto
koń czą się w są dzie. Umo wa o pra ce pro jek to we jest umo -
wą o dzie ło, umo wą o wza jem nych zo bo wią za niach. Nie mo -
żna więc za wę żać umo wy tyl ko do za kre su za mó wie nia.
Przed miot umo wy obej mu je znacz nie szer szy za kres i okre -

śla wszyst kie czyn no ści, któ re ma do wy ko na nia jed nost ka
pro jek to wa. Brak ofi cjal nie pu bli ko wa nych wzo rów umów
o pra ce pro jek to we, po wo du je, że pra wie ka żdy za ma wia ją -
cy opra co wu je wła sny wzór umo wy o pra ce pro jek to we, po -
peł nia jąc przy tym wie le ró żno rod nych błę dów.
W ni niej szym ar ty ku le do ko na no omó wie nia pod sta wo wych
błę dów, któ re wy stę pu ją we wzo rach umów do łą cza nych
do spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia. Trze ba
przy po mnieć, że on giś obo wią zy wa ła uchwa ła Nr 11 Ra dy
Mi ni strów z dnia 11 lu te go 1983 r. w spra wie ogól nych wa -
run ków umów o pra ce pro jek to we w bu dow nic twie oraz
o wy ko na nie in we sty cji, ro bót i re mon tów bu dow la nych,
uchy lo na 2.10.1992 r. Od te go cza su nie uka zał się ża den akt
praw ny, któ ry okre ślał by wa run ki za wie ra nia umów o pra ce
pro jek to we w bu dow nic twie.

Zgod nie z art. 36 ust. 1 pkt. 16 usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych, spe cy fi ka cja istot nych wa run ków za mó wie nia
(SIWZ) ma za wie rać m.in. istot ne dla stron po sta no wie nia,
któ re zo sta ną wpro wa dzo ne do tre ści za wie ra nej umo wy
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go, ogól ne wa run ki umo -
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wy al bo wzór umo wy (po kre śle nie au to ra), je że li za ma wia -
ją cy wy ma ga od wy ko naw cy, aby za warł z nim umo wę
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go na ta kich wa run kach.
Pod po rząd ko wu jąc się te mu za pi so wi, do zde cy do wa nej
więk szo ści spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia
na pra ce pro jek to we za ma wia ją cy do łą cza ją wła sny wzór
umo wy (w isto cie nie jest to „wzór” lecz pro jekt tek stu umo -
wy), do któ re go jed nak jed nost ki pro jek to we prak tycz nie nie
mo gą wnieść żad nych sku tecz nych uwag. Jak wy ni ka bo -
wiem z do świad czeń au to ra, więk szość uwag i wnio sków
skła da nych przez jed nost ki pro jek to we, w try bie art. 38 usta -
wy Pra wo za mó wień pu blicz nych, jest od rzu ca na przez za -
ma wia ją cych. Zja wi sko to wy stę pu je na wet wte dy, gdy
„wzór” za wie ra ra żą ce błę dy rze czo we i praw ne, któ re czy -
nią ta ki pro jekt umo wy nie do za ak cep to wa nia przez wy ko -
naw cę. W prak ty ce ta ki wzór umo wy, do któ re go dru ga
stro na (w tym przy pad ku jed nost ka pro jek to wa), nie mo że
wnieść uwag, na ru sza pod sta wo wą za sa dę rów ność obu
stron umo wy w za kre sie swo bo dy przy jej za wie ra niu.

Na su wa ją się ta kże in ne wąt pli wo ści na tu ry praw nej. Przy -
kła do wo: czy usta wo we włą cze nie do SIWZ wzo ru umo wy,
i póź niej sze nie uwzględ nia nie przez za ma wia ją cych zgła sza -
nych uwag i pro po zy cji ofe ren tów, jest w peł ni zgod ne z wa -
run ka mi za wie ra nia umów, okre ślo ny mi w Ko dek sie
cy wil nym. Pa ra dok sal nie – je dy ną obro ną jed no stek pro jek -
to wych przed za wie ra niem umów opar tych na te go ty pu
wzo rach jest nie bra nie udzia łu w ta kich prze tar gach.

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go pod ję ła pra ce nad ure -
gu lo wa niem ca łej pro ble ma ty ki zwią za nej z umo wa mi o pra -
ce pro jek to we. Ze bra no kil ka dzie siąt umów o pra ce
pro jek to we, do ko na no ana li zy wy stę pu ją cych błę dów rze -
czo wych i praw nych. Au tor pod jął pró bę usys te ma ty zo wa -
nia wy stę pu ją cych błę dów we wzo rach umów
w na stę pu ją cych gru pach:
1. Uj mo wa nie w jed nej umo wie prac przed pro jek to wych

oraz pro jek to wych.
2. Wa dli we okre śla nie za kre su prac pro jek to wych.
3. Nie wła ści we usta le nia do ty czą ce spra wo wa nia nad zo ru

au tor skie go.
4. Usta la nie nie re al nych ter mi nów na wy ko na nie przed pro -

jek to wych. 
5. Usta la nie zbyt wy so kich kar umow nych i kwo ty na le żne -

go za bez pie cze nia wy ko na nia umo wy.
6. Nie zgod ność umów z usta wą o pra wie au tor skim i pra -

wach po krew nych.
7. Nie pre cy zyj ne okre śle nie rę koj mi za pra ce pro jek to we. 

Z ana li zy wy stę pu ją cych błę dów we wzo rach umów o pra -
ce pro jek to we do łą cza nych do spe cy fi ka cji istot nych wa run -
ków za mó wie nia wy ni ka jed no znacz nie, że za ma wia ją cy
trak tu ją ofe ren tów – jed nost ki pro jek to we ja ko nie rów ne go
im part ne ra, a w szcze gól no ści nie sto su ją:

1) roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze -
śnia 2004 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su i for my
do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy -
ko na nia i od bio ru ro bót do dat ko wych oraz pro gra mu
funk cjo nal no - użyt ko we go,

2) usta wy z dnia 4 lu te go 1994 r. o pra wie au tor skim i pra -
wach po krew nych,

3) usta leń Ko dek su cy wil ne go.
Tę nie zna jo mość mo żna by z pew ną wy ro zu mia ło ścią

uspra wie dli wić, ale zu peł nie nie zro zu mia łe jest nie przyj mo -
wa nie żad nych, na wet w peł ni uza sad nio nych wnio sków
i uwag do wzo rów umów za wie ra ją cych „ra żą ce” błę dy rze -
czo we i praw ne. Ana li za po peł nia nych błę dów w umo wach
o pra ce pro jek to we wy ka za ła, że ko niecz ne jest opra co wa -
nie Ogól nych Wa run ków Umów o pra ce pro jek to we (OWU)
oraz kil ku przy kła do wych wzo rów umów o pra ce pro jek to -
we. Po wsta ło jed nak py ta nie jak do pro wa dzić o po wszech -
ne go sto so wa nia tych opra co wań?

Od po wiedź na to py ta nie da je usta wa z dnia 29 stycz -
nia 2004 r. (z poźn. zm.) Pra wo za mó wień pu blicz nych
Dział V Pre zes Urzę du Za mó wień Pu blicz nych (art. 154
pkt. 10.): Pre zes Urzę du upo wszech nia przy kła do we wzo -
ry umów w spra wach za mó wień pu blicz nych, re gu la mi nów
oraz in nych do ku men tów sto so wa nych przy udzie la niu za -
mó wień.

W Izbie Pro jek to wa nia Bu dow la ne go pod ję to pra ce
nad na stę pu ją cy mi opra co wa nia mi: 
1) Ogól ne Wa run ki Umów o pra ce pro jek to we (OWU),
2) Przy kła do we wzo ry umów:

 Umo wa o wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej w ra -
mach za mó wień pu blicz nych za wie ra ją ca: Istot ne po -
sta no wie nia umo wy i Ogól ne wa run ki umo wy o pra ce
pro jek to we,

 Umo wa o wy ko na nie usług i prac przed pro jek to wych,
 Umo wa o wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej,
 Umo wa o wy ko na nie usług tech nicz nych.
Wy ko na ne opra co wa nia pod da no sze ro kiej kon sul ta cji

wśród jed no stek pro jek to wych oraz na kon fe ren cji Sto wa rzy -
sze nia Kosz to ry san tów Bu dow la nych 18 – 19 mar ca 2010 r.
Ho tel Wod nik k/Beł cha to wa pt. Wy bra ne pro ble my pra wi -
dło we go przy go to wa nia in we sty cji do re ali za cji. Współ -
dzia ła nie uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go.

Au tor wy ra ża prze ko na nie, że obec ne pra ce nad upo rząd -
ko wa niem umów o pra ce pro jek to we zo sta ną wkrót ce ukoń -
czo ne. Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go, po za koń cze niu
sze ro kiej ak cji zbie ra nia uwag do wy ko na nych opra co wań,
wy stą pi do Pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz nych o upo -
wszech nio ne: Ogól nych wa run ków umów o pra ce pro jek -
to we i Przy kła do wych wzo rów umów o pra ce pro jek to we.

wymiana poglądów

Propozycje uregulowań
w Umowach na Prace Projektowe
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Czas na Ukoń cze nie
Zgod nie z klau zu lą 8.2 Wa run ków Kon trak to wych FI DIC

wy ko naw ca po wi nien ukoń czyć ca łość Ro bót prze wi dzia -
nych do wy ko na nia w s. i. w. z., w Cza sie na Ukoń cze nie. To
jest pod sta wo we zo bo wią za nie wy ko naw cy zwią za ne z cza -
sem, a mia no wi cie ukoń cze nie za mó wie nia w Cza sie
na Ukoń cze nie li czo nym od Da ty Roz po czę cia, o któ rym mo -
wa w klau zu li 8.1. Po praw nie Czas na Ukoń cze nie nie do ty -
czy „da ty”, tyl ko „cza su”, a więc np. xx mie się cy, lat itp.
Zgod nie z sub klau zu lą 1.1.3.3 [Czas na Ukoń cze nie] ozna -
cza czas, li czo ny od Da ty Roz po czę cia, prze zna czo ny
na ukoń cze nie Ro bót lub, za le żnie od przy pad ku, ich Od cin -
ka na mo cy klau zu li 8.2 [Czas na Ukoń cze nie], usta lo ny
w Za łącz ni ku do Ofer ty, wraz ze wszel ki mi przed łu że nia mi
na mo cy klau zu li 8.4 [Przed łu że nie Cza su na Ukoń cze nie].
Klau zu la 10.1 [Prze ję cie Ro bót i Od cin ków] in for mu je o za -
kre sie prac, któ re na le ży ukoń czyć w Cza sie na Ukoń cze nie
i przed Prze ję ciem Ro bót, ale z wy łą cze niem pew nych
mniej szych ele men tów za le głych prac oraz wad, do pusz -
czal nych na mo cy za pi sów klau zu li za war tych w punk -
cie 10.1 (a). W Cza sie na Ukoń cze nie wy ko naw ca po wi nien
ukoń czyć wszyst kie Ro bo ty wy ma ga ne kon trak tem i za li czyć
(wy ko nać) Pró by Koń co we. Wy ma ga nia sta wia ne Pró bom
Koń co wym zo sta ły opi sa ne w klau zu li 9.1 Wa run ków Kon -
trak to wych. Za li cza się do nich pró by przed ro zru cho we, pró -
by roz ru cho we i ruch prób ny, zwy cza jo wo na zy wa ne „pró by
na su cho”, któ rych za da niem jest wy ka za nie, że Ro bo ty osią -
gnę ły stan, w któ rym Za ma wia ją cy mo że je prze jąć. 

Przed łu że nia Cza su na Ukoń cze nie, zgod nie z za pi sa mi
klau zu li 8.4:

„Wy ko naw ca bę dzie upraw nio ny do przed łu że nia Cza su
na Ukoń cze nie na mo cy klau zu li 20.1. [Rosz cze nia Wy ko naw -
cy] w gra ni cach w ja kich ukoń cze nie dla ce lów okre ślo nych
w klau zu li 10.1 [Prze ję cie Ro bót i Od cin ków] bę dzie opóź nio -
ne przez któ rą kol wiek z po ni ższych przy czyn:
(a) Zmia ny, o ile ko rek ta Cza su na Ukoń cze nie nie zo sta ła

uzgod nio na na mo cy klau zu li 13.3 [Pro ce du ra wpro wa -
dza nia Zmian],

(b) Opóź nie nia da ją ce go upraw nie nia Wy ko naw cy do prze-
d łu że nia cza su na mo cy ja kiej kol wiek klau zu li ni niej szych
Wa run ków,

(c) Wy jąt ko wo nie po myśl nych wa run ków kli ma tycz nych,

(d) Nie prze wi dy wal nych bra ków mo żli wo ści za trud nie nia per -
so ne lu lub uzy ska nia Do staw, spo wo do wa nych przez epi -
de mię czy dzia ła nia rzą do we, lub

(e) Ja kie kol wiek opóź nie nia, utrud nie nia lub prze szkód spo -
wo do wa nych przez lub da ją cych się przy pi sać Za ma wia -
ją ce mu, Per so ne lo wi Za ma wia ją ce go; lub in ne go
wy ko naw cy, za trud nio ne go przez Za ma wia ją ce go na Te -
re nie Bu do wy.

Je że li Wy ko naw ca uzna, że ma pra wo do przed łu że nia Cza -
su na Ukoń cze nie, to wi nien on wy stą pić do In ży nie ra zgod nie
z klau zu lą 20.1 [Rosz cze nia Wy ko naw cy]. In ży nier, usta la jąc
ka żde przed łu że nie cza su na mo cy klau zu li 20.1 wi nien do ko -
nać prze glą du wszel kich po przed nich usta leń na ten te mat,
po czym mo że zwięk szyć su ma rycz ne przed łu że nie cza su, ale
nie mo że go zmniej szyć.”

Po sta no wie nia o Przed łu że niu Cza su są wpro wa dzo ne
w Wa run kach Kon trak to wych dla do bra obu stron. Wy ko naw -
ca ko rzy sta z tej klau zu li, uzy sku jąc wię cej cza su je że li na stą pi
któ reś z za pi sa nych w kontr ak cie wy da rzeń, opóź nia ją cych
ukoń cze nie. Klau zu la chro ni ta kże za ma wia ją ce go, szcze gól -
nie je śli wy stą pi opóź nie nie, utrud nie nie lub prze szko da z wi -
ny któ rą mo żna przy pi sać za ma wia ją ce mu na mo cy punk tu (e)
klau zu li 8.4. Jed no cze śnie na le ży zwró cić uwa gę na na stę pu -
ją ce aspek ty pierw sze go zda nia tej klau zu li:
 „Wy ko naw ca bę dzie upraw nio ny…” – co jest po sta no wie -

niem, nie za le żnym od czy jej kol wiek wo li;
 „…na mo cy klau zu li 20.1 …” – szcze gól nie pierw szy, dru gi

i ostat ni aka pit klau zu li 20.1 do ty czy upraw nie nia do przed -
łu że nia cza su,

 „… do przed łu że nia … w gra ni cach w ja kich ukoń cze nie
… bę dzie opóź nio ne przez,,,” – przed łu że nie po win no być
ob li czo ne przez na wią za nie do wy mie nio nych przy czyn,

 „… ukoń cze nie dla ce lów klau zu li 10.1 …” – pierw sze zda nie
klau zu li 10.1, w punk cie (i) usta la za kres prac, któ re mu szą
być ukoń czo ne w Cza sie na Ukoń cze nie. Za kres prac wy ma -
ga nych dla Prze ję cia Ro bót mu si obej mo wać spra wy opi sa -
ne w punk tach (a) i (b) klau zu li 8.2, ale mo że wy klu czać, jak
do pusz cza klau zu la 10.1 (a) „drob niej sze za le głe pra ce czy
wa dy”, któ re nie bę dą w zna czą cy spo sób wpły wa ły na ko rzy -
sta nie z Ro bót bądź ich Od cin ka dla za mie rzo ne go ce lu
przed i w trak cie do kań cza nia tych prac i usu wa nia wad.
Klau zu la 8.4 nie obej mu je opi su wszyst kich wy da rzeń, któ re

mo gą uza sad nić przed łu że nie Cza su na Ukoń cze nie. Punkt (b)
od wo łu je się do in nych klau zul, upraw nia ją cych do przed łu że -
nia cza su. Wie le klau zul uję tych w Wa run kach Kon trak to wych
upraw nia wy ko naw cę, za zwy czaj w punk cie (a), do „przed łu -
że nia cza su … je że li ukoń cze nie jest lub bę dzie opóź nio ne
na mo cy klau zu li 8.4”. Zwrot „ukoń cze nie … na mo cy klau zu -
li 8.4” ozna cza rów no cze śnie „ukoń cze nie dla ce lów okre ślo -
nych w klau zu li 10.1” jak wy ka za no po wy żej.

Klau zu la 8.4 koń czy się po twier dze niem, że su ma wszyst -
kich przed łu żeń cza su dla Ro bót nie mo że na stęp nie zo stać
zmniej szo na. Tak bę dzie na wet w przy pad ku, kie dy ja ko Zmia -

Czas na ukończenie, siła wyższa,
umowa o świadczenie niemożliwe

Zbi gniew J. BO CZEK
Dyrektor Europejskiego Instytutu
Ekonomiki Rynków
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ny zo sta nie wy da ne po le ce nie po mi nię cia nie któ rych prac,
a wów czas za war te w klau zu li 8.1 zo bo wią za nie wy ko naw cy
do dzia ła nia „z na le ży tym po śpie chem i bez opóź nień” nie mo -
że być od bie ra ne, ja ko su ge stia wcze śniej sze go ukoń cze nia
kon trak tu niż to wy ni ka z klau zu li 8.2.

Si ła Wy ższa
W klau zu li 17.3 [Ry zy ko Za ma wia ją ce go] w punk cie (h)

„dzia ła nia ta kich sił na tu ry, któ re są Nie prze wi dy wal ne 11, co
do któ rych nie mo żna w ra cjo nal ny spo sób ocze ki wać aby do -
świad czo ny wy ko naw ca im sku tecz nie prze ciw dzia łał”, zo sta -
ły wpi sa ne w ry zy ko za ma wia ją ce go. Nie któ re z tych ro dza jów
ry zy ka sta no wią ta kże Si łę Wy ższą na mo cy klau zu li 19, za le żnie
od ich wy jąt ko wej na tu ry i nie ko rzyst nych na stępstw. Ko lej na
klau zu la 17.4 [Na stęp stwa ry zy ka Za ma wia ją ce go] upraw nia
wy ko naw cę do „wy dłu że nia cza su dla ta kie go opóź nie nia
na mo cy klau zu li 8.4 [Przed łu że nie Cza su na Ukoń cze nie] je -
że li ukoń cze nie jest lub zo sta nie opóź nio ne”. Klau zu la 17.4
upraw nia wy ko naw cę tyl ko do wy dłu że nia cza su z ty tu łu opóź -
nie nia oraz kom pen sa ty za na pra wę stra ty lub szko dy, ale nie
ogra ni cza je go upraw nień na mo cy klau zu li 19.4. 

W klau zu li 19.1 [De fi ni cja Si ły Wy ższej] Wa run ków Kon trak -
to wych, wy ra że nie „Si ła Wy ższa” ma sze rzej roz wi nię te zna cze -
nie, mia no wi cie ja ko wy da rze nie wy jąt ko we lub oko licz no ści,
speł nia ją ce kry te ria usta lo ne w punk tach (a) do (d) tej klau zu -
li. W rze czy wi sto ści ist nie je jesz cze nie uję ty w klau zu li 19.1 wa -
ru nek, mia no wi cie, że ta kie wy da rze nie lub oko licz ność
unie mo żli wia do tknię tej stro nie wy peł nie nie czę ści lub ca ło ści
zo bo wią za nia kon trak to we go. Ten wa ru nek nie jest włą czo ny
do de fi ni cji Si ły Wy ższej w klau zu li 19.1, ale jest usta lo ny ja ko
wa ru nek wstęp ny w klau zu lach 19.2 i 19.4. Je że li Stro ną do -
tknię tą jest wy ko naw ca, to bę dzie on upraw nio ny do przed łu -
że nia Cza su na Ukoń cze nie w gra ni cach, w ja kich ukoń cze nie
bę dzie opóź nio ne przez Si łę Wy ższą opi sa ną w tym po wia do -
mie niu. Wy ko naw ca bę dzie też upra wio ny do zwro tu ta kie go
kosz tu ja ki po nie sie z po wo du unie mo żli wie nia wy ko ny wa nia
zo bo wią zań w wy ni ku dzia ła nia Si ły Wy ższej.

W pol skim sys te mie praw nym z prze pi sów art. 435 Ko dek su
cy wil ne go wy ni ka, że z po wo du wy stą pie nia Si ły Wy ższej, ja ko
zja wi ska ze wnętrz ne go a za ra zem gwał tow ne go i nie ocze ki wa -
ne go, wy ko naw ca nie mo że po no sić od po wie dzial no ści de lik to -
wej. Nie mo że rów nież po no sić od po wie dzial no ści kon trak to wej
w związ ku z za pi sa mi umow ny mi Wa run ków Kon trak to wych wią -
żą cych stro ny. Za Si łę Wy ższą uwa ża się zja wi ska, któ rym nie mo -
żna za po biec przy do ło że niu na wet nad zwy czaj nej sta ran no ści.
W świe tle usta lo nej ju dy ka tu ry Są du Naj wy ższe go Si łą Wy ższą
jest zda rze nie ze wnętrz ne, a więc ma ją ce swo je źró dło po za urzą -
dze nia mi przed się bior stwa (wy ko naw cy). Po nad to Si ła Wy ższa
po win na być nie mo żli wa do prze wi dze nia (ce cha przy pad ku),
przy czym nie cho dzi tu o ab so lut ną nie mo żli wość prze wi dy wa -
nia ta kie go zda rze nia, lecz o ni kły sto pień praw do po do bień stwa
je go po ja wie nia się w okre ślo nej sy tu acji i to świe tle obiek tyw nej
oce ny wy da rzeń. Mo żna ją okre ślić rów nież, ja ko nie ocze ki wa ną
lub nad zwy czaj ną. Ty po wy mi przy kła da mi Si ły Wy ższej są po wo -
dzie, hu ra ga ny, trzę sie nia zie mi itp. Si ła Wy ższa jest nie mo żli wa
do za po bie że nia, nie ty le sa me mu zja wi sku, co szko dli wym je go
na stęp stwom i przy za sto so wa niu współ cze śnie do stęp nej tech -
ni ki. Na uwa gę za słu gu je fakt, że sa mo zja wi sko mo że być
do prze wi dze nia (np. na dej ście hu ra ga nu, czy po wo dzi), ale je -

że li nie mo żna prze wi dzieć je go skut ków i im za po biec, to mie ści
się to w po ję ciu Si ły Wy ższej. Tak poj mo wa na w pra wie Si ła Wy -
ższa nie mie ści się w ry zy ku i za sa dach ry zy ka, któ re ob cią ża ją
wy ko naw cę na za sa dach wi ny, trud no bo wiem zna leźć zwią zek
przy czy no wy od po wie dzial no ści wy ko naw cy z ty tu ły wy stą pie nia
Si ły Wy ższej.

Umo wa o świad cze nie nie mo żli we
Umo wa o świad cze nie nie mo żli we jest nie wa żna – art. 387

k. c. [Pier wot na nie mo żli wość świad cze nia]. Prze pis od no si się
do sy tu acji, gdy świad cze nie by ło nie mo żli we w chwi li za war -
cia umo wy. Przyj mu je się, że nie mo żli wość świad cze nia mu si
być obiek tyw na (ma cha rak ter trwa ły), czy li świad cze nie nie
mo że być wy ko na ne przez ni ko go. 

Je że li świad cze nie jest obiek tyw nie mo żli we, ale za cho wa nie, któ re
wy ko naw ca miał by pod jąć jest za ka za ne praw nie, na le ży umo wę
uznać za sprzecz ną z usta wą, a więc z nor mą za ka zu ją cą da ne go za -
cho wa nia. 

Tak więc, świad cze nie jest nie mo żli we rów nież, je że li
w umo wie wy ko naw ca zo sta nie zo bo wią za ny do wy ko na nia ro -
bót bu dow la nych z na ru sze niem prze pi sów Pzp. Tak okre ślo -
nym wa run kiem za sto so wa nia prze pi su jest jed nak to, by
świad cze nie by ło nie mo żli we do speł nie nia w chwi li za war cia
umo wy, na to miast nie ma za sto so wa nia, gdy świad cze nie sta -
ło się nie mo żli we do speł nie nia do pie ro po za war ciu umo wy
(na wet z przy czy ny ist nie ją cej w chwi li za war cia umo wy), bo
wów czas znaj dzie za sto so wa nie art. 475 k. c. [Na stęp cza nie -
mo żli wość świad cze nia].

W wie lu zna nych mi przy pad kach, wy ko na nie ro bót bu dow -
la nych wg za ło żeń do star czo nych przez za ma wia ją ce go jest
w rze czy sa mej nie mo żli we w zgo dzie z prze pi sa mi usta wy
Pzp. Wy ko na nie wie lu ro bót jest rów nież czę sto nie mo żli we
zgod nie ze sztu ką bu dow la ną, za sa da mi bez pie czeń stwa, czy
wresz cie zdro wym roz sąd kiem, po nie waż wy ko na nie obiek tu
wg za ło żeń za ma wia ją ce go pro wa dzi ło by do wy ko na nia ro bót
wa dli wych, a szcze gól nie nie mo żli wych do dal sze go wy ko rzy -
sty wa nia zgod nie z za ło żo nym ce lem. Je że li wy ko naw ca wy ko -
na te ro bo ty w spo sób od mien ny, ale zgod ny z ich
prze zna cze niem, to trze ba uznać, iż ro bo ty tak wy ko na ne bę dą
in nym obiek tem niż obiekt, któ ry zo stał opi sa ny w umo wie. In -
ny mi sło wy, zle ce nio daw ca, naj czę ściej przy zna je, że ro bo ty są
wy ko ny wa ne zgod nie z in ną tech no lo gią niż przy ję ta w spe cy -
fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia, to jed nak uzna je, że są
to cią gle te sa me ro bo ty. Oce na czy ma my do czy nie ni z in nym
przed mio tem niż przed miot opi sa ny w umo wie, czy też z tym
sa mym przed mio tem tyl ko wy ko ny wa nym w in nej tech no lo gii,
oraz czy wy ko ny wa nie tych ro bót nie na ru sza prze pi sów usta -
wy Pzp, bę dzie osta tecz nie na le ża ło do są du. 

Sa mo to, iż speł nie nie świad cze nia wy ma ga na wet zna cze -
nie więk szych kosz tów, lub sta rań, niż wy ko naw ca za kła dał, nie
po zwa la uznać go za nie mo żli we. Na rów ni z rze czy wi stą nie -
mo żli wo ścią świad cze nia mo żna sta wiać tyl ko ta kie utrud nie nie
w je go speł nie niu, któ re czy ni je wy ko nal nym je dy nie teo re tycz -
nie – pró ba je go re ali za cji by ła by uzna na za dzia ła nie ja skra wo
sprzecz ne z na ka za mi zdro we go roz sąd ku. Ra cjo nal ność speł -
nie nia świad cze nia na le ży przy tym oce niać z punk tu wi dze nia
obiek tyw ne go, a nie mo żli wo ści kon kret ne go wy ko naw cy.

prawo

1 1.1.6.8 „Nie prze wi dy wal ne” ozna cza nie da ją ce się w ra cjo nal ny spo sób prze wi dzieć przez do świad czo ne go Wy ko naw cę przed dniem
zło że nia Ofer ty.
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aktualności

18 lu te go 2010 r.
w War sza wie, w ho te lu Ra dis son, od by ła się
kon fe ren cja CUPT, za ty tu ło wa na „Wa run ki
kon trak to we FI DIC a pra wo kra jo we w kon -
tek ście re ali za cji Pro jek tów”. Go spo da rza -
mi spo tka nia by ły Pa nie Pa try cja Wo liń ska -
Bart kie wicz Pod se kre tarz Sta nu Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry, oraz An na Siej da Dy rek -
tor Cen trum Unij nych Pro jek tów
Trans por to wych, zaś w znacz nej czę ści me -
ry to rycz ny aspekt przed się wzię cia wzię li
na sie bie przed sta wi cie le SI DiR. 
Prze sła niem kon fe ren cji by ła in ter pre ta cja
za pi sów FI DIC w od nie sie niu do pra wa pol -
skie go i ich kon fron ta cja z ma te ria łem za -
war tym we wnio skach z kon tro li pro ce dur
za wie ra nia umów dla pro jek tów re ali zo wa -
nych w ra mach PO IiŚ.
Z ra mie nia SI DiR pre le gen ta mi mów ca mi
by li Zbi gniew J. Bo czek, Krzysz tof Woź nic ki
i Pa weł Ze jer. Pod czas pa ne lu dys ku syj ne -
go, któ re go przed mio tem by ły kon kret ne re -
ali za cje pro jek tów PO IiŚ – roz go rza ła
go rą ca dys ku sja – po ka zu jąc jak wie le jest
wciąż nie ja sno ści i zna ków za py ta nia zwią -
za nych z praw nym oto cze niem in we sty cji
bu dow la nych re ali zo wa nych ze środ ków
unij nych.

12 mar ca 2010 r.
w Am ster da mie, od by ło się spo tka nie D&S
(Dy rek to rów i Se kre ta rzy Ge ne ral nych) EF -
CA. SI DiR był re pre zen to wa ny przez Pre ze -
sa SI DiR Krzysz to fa Woź nic kie go, oraz
Dy rek tor Gra ży nę Łu ka – Dok tor ską. Mo ty -
wem prze wod nim spo tka nia by ła ak tyw -
ność lob bin go wa sto wa rzy szeń kon sul tin gu
in ży nier skie go. Pe ter van Es sen z Ho lan dii
przed sta wił pre zen ta cję „Za rzą dza nie sfe rą
Pu blic Af fa irs”, w któ rej wska zał ko niecz -
ność wy pra co wa nia od po wied niej stra te gii
lob bin go wej. Po szcze gól ne sto wa rzy sze nia
za pre zen to wa ły po krót ce sy tu ację w swo ich
kra jach. W więk szo ści z nich ter min „lob -
bing„(a w szcze gól no ści w kra jach „No wej
Eu ro py” sta no wi wciąż okre śle nie dwu -
znacz ne. EF CA ja ko fe de ra cja eu ro pej skich
sto wa rzy szeń wy pra co wu je wła sną stra te -
gię lob bin go wą sta ra jąc się wy wrzeć wpływ
na eu ro pej ską le gi sla cję, oraz utrzy mu je sta -
ły kon takt z urzęd ni ka mi Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Dal szy mi punk ta mi spo tka nia by ły:
ra por ty przed sta wi cie li po szcze gól nych sto -
wa rzy szeń do ty czą ce sy tu acji fi nan so wo -
eko no micz nej oraz, ja ko ostat ni już punkt
– re la cja z pra cy ko mi sji EF CA. Ko lej ne
spo tka nie D&S pla no wa ne jest na li sto -
pad 2011 r. w Strass bur gu.

26-27 mar ca 2010 r.
w Ze grzu, od by ło się se mi na rium „Ro la In -
ży nie ra w Kon trak tach FI DIC”. SI DiR po sta -
no wił wnieść swój wkład w in te gra cję
sze ro ko ro zu mia ne go śro do wi ska bra nży in -
we sty cyj nej w bu dow nic twie za pra sza jąc
do udzia łu w spo tka niu, oprócz wła snych
człon ków, przed sta wi cie li Izby Pro jek to wa -
nia Bu dow la ne go, Ma zo wiec kiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa,
Pol skie go Sto wa rzy sze nia Be ne fi cjen tów
Fun du szy Po mo co wych, Fun da cji Cen trum
PPP i Fun da cji Pra wo Za mó wień Pu blicz -

nych. Dys ku tan ci po ru sza li ca łe spec trum
za gad nień zwią za nych z pro ble ma ty ką in -
we sty cji bu dow la nych jak: ro la In ży nie ra
w kon trak tach FI DIC, pro ble ma ty ka PPP,
kosz ty i wy na gro dze nia w ró żnych fa zach
przy go to wa nia in we sty cji, sys te ma ty ka
opra co wań pro jek to wych, zmia ny w usta wie
Pra wo za mó wień pu blicz nych i w Pra wie
bu dow la nym, a wresz cie za gad nie nia rę koj -
mi i gwa ran cji w kon trak tach bu dow la nych. 
Spo tka nie mia ło ta kże część in te gra cyj ną,
któ rej ce lem by ło na wią zy wa nie bli ższych
kon tak tów per so nal nych i biz ne so wych.

14-16 ma ja 2010 r.
w Stam bu le, mia ła miej sce 10 Do rocz na
Kon fe ren cja DRBF, współ or ga ni zo wa na
przez EIC, FI DIC, ICC i in nych., na któ rej
przed sta wi cie lem Sto wa rzy sze nia był Pre -
zes Krzysz tof Woź nic ki. Kon fe ren cja po prze -
dzo na by ła 2-dnio wy mi warsz ta ta mi pt.
„Alo ka cja ry zy ka oraz obo wiąz ki i od po wie -
dzial ność Ko mi sji Roz strzy ga nia Spo rów
w/g. FI DIC”. Po ru sza no te ma ty kę zwięk sza -
ją cej się ro li Ko mi sji Roz jem czych w pro ce -
sie roz wią zy wa nia spo rów a w jej ra mach:
za gad nie nia ob sza rów po wszech ne go ry zy -
ka w kon trak tach bu dow la nych, pro blem za -
pi sów do ty czą cych pro ce du ry zgła sza nia
rosz czeń i po wo ły wa nia Ko mi sji Roz jem -
czych, ro li In ży nie ra i przed sta wi cie la Za ma -
wia ją ce go, skut ków de cy zji Ko mi sji
Roz jem czej w/g. FI DIC.
Za po wie dzia no zwo ła nie w Bu ka resz cie
2-giej Do rocz nej Re gio nal nej Kon fe ren cji
FRBF w dniach 9-11 czerw ca 2010 r.

27-29 ma ja 2010 r.
w Rzy mie, od by ła się do rocz na Kon fe ren cja
GAM EF CA. Pol ska de le ga cja zło żo na by ła
z Pre ze sa Krzysz to fa Woź nic kie go i trój ki
Mło dych Pro fe sjo na li stów (YP): An ny Staś,
Bar to sza Kier no życ kie go oraz Mar ci na Mi -
ku le wi cza. OICE – Wło ski go spo darz spo -
tka nia po sta no wił wspa nia ło myśl nie
o bez płat nym uczest nic twie przed sta wi cie -
li YP w kon fe ren cji.
Kon fe ren cja no si ła ty tuł „Zmia ny kli ma tycz -
ne i no wy bi lans ener ge tycz ny w Eu ro pie:
wy zwa nie dla bra nży in ży nier skiej”. Te ma -
ty ka do ty czy ła glo bal nych wy zwań dla kon -
sul tin gu in ży nier skie go zwią za nych ze
zmia na mi kli ma tycz ny mi i pro ble mem ener -
gii, pro mo cją za sa dy od no sze nia kosz tów
do ca łe go cy klu ży cia in we sty cji w za mó -
wie niach pu blicz nych, spoj rze nia na za da -
nia con sul tin gu z punk tu wi dze nia trwa łe go
roz wo ju, etc. Spe cjal ny punkt pro gra mu sta -
no wi ło przy zna nie na gród tym przed sta wi -
cie lom YP, któ rzy zgło si li się do udzia łu
w ogło szo nym przez EF CA kon kur sie
na naj lep szą pra cę w dzie dzi nie kon sul tin -
gu in ży nier skie go. Z 23 uczest ni ków, któ rzy
zgło si li swo je pro jek ty – wy bra no pra cę
31 let nie go Duń czy ka Tho ma sa Jen se na.
W gru pie osób, któ re otrzy ma ły ho no ro we
wy ró żnie nie zna lazł się ta kże przed sta wi ciel
SI DiR – Mar cin Spy ra (nie ste ty – nie mógł
on przy je chać do Rzy mu ze wzglę du na licz -
ne zo bo wią za nia). Wy da rze nie uwień czo ne
zo sta ło wi zy tą w Vil la Bor he se oraz w Ka pli -
cy Syk styń skiej.

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR



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

� 22–23 wrze śnia 2010 r.: „Za rzą dza nie Bu do wą na pod sta wie Wa run ków
Kon trak to wych FI DIC”

� 19–20 paź dzier ni ka 2010 r.: „Przy go to wa nie i re ali za cja za mó wie nia pu -
blicz ne go na ro bo ty z wy ko rzy sta niem Wa run ków Kon trak to wych FI DIC”

� 16–17 li sto pa da 2010 r.: „Wpro wa dze nie do wa run ków Kon trak to wych FI DIC”

� 14 –15 grud nia 2010 r.: „Za rzą dza nie bu do wą na pod sta wie 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 nie
In ży nie rów 
Do rad ców

i Rze czo znaw ców
(SIDiR) 

ul. Trębacka 4

00-074 War sza wa

tel./fax: +48 22 826 16 72

tel./fax: +48 22 826 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/szkolenia


