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

SIDiR jest członkiem:

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy
Associations - EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBE
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BIULETYN

RA DA PRO GRA MO WA
Kon fe ren cji

„BEZ PIE CZEŃ STWO ŚROD KÓW PU BLICZ NYCH 
W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH”

Krzysz tof Woź nic ki – Prze wod ni czą cy – Pre zes Sto wa rzy sze nia
In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców

Prof. dr hab. inż. Grze gorz Chrab czyń ski – Bu dow la ne 
Pro ce sy In we sty cyj ne

Zbi gniew J. Bo czek – V -ce Pre zes Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
Do rad ców i Rze czo znaw ców

Mie czy sław Gra biec – Ho no ro wy Pre zes Sto wa rzy sze nia 
In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców

Adam He ine – Ho no ro wy Pre zes Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
Do rad ców i Rze czo znaw ców

Lu dwik Ju rzy sta – Dy rek tor biu ra Pol skie Sto wa rzy sze nie 
Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co wych

Wło dzi mierz Kier no życ ki – Czło nek za rzą du Sto wa rzy sze nia
In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców

Agniesz ka Kraw czyk – Re dak tor Na czel na kwar tal ni ka 
Eu ro pej ski Do rad ca Sa mo rzą do wy

Je rzy Ja cek Ry biń ski – Pre zes Pol skie Sto wa rzy sze nie 
Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co wych

Mał go rza ta Tra czyk – Re dak tor Na czel na „In ży nier 
Bu dow la ny”

przed sta wia pro gram Kon fe ren cji 

13 ma rzec 2008 r.
Mo de ra tor pa ne lu: Wło dzi mierz Kier no życ ki Sto wa rzy sze nie
In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców
9.30-10.00 Wy stą pie nia Pre ze sa SI DiR i Ofi cjal nych Go ści

10.00-10.15 Definicja środków publicznych
10.15-10.30 Inwestycje budowlane ze środków publicznych
10.30-11.15 Sto so wa nie Pra wa pol skie go i Wa run ków Kon -

trak to wych FI DIC w za mó wie niach pu blicz nych;
Krzysz tof Woź nic ki Pre zes Sto wa rzy sze nia In ży nie rów
Do rad ców i Rze czo znaw ców

11.15-12.00 Za rzą dza nie in we sty cja mi ce lu pu blicz ne go
pod sta wą osią gnię cia suk ce su in we sty cyj ne go; 
Zbi gniew J. Bo czek V -ce Pre zes Sto wa rzy sze nia In ży -
nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców

12.00-12.30 Prze rwa ka wo wa
12.30-13.15 Stu dium wy ko nal no ści ja ko pod sta wa in we sto wa -

nia i roz li cze nia z wy ko rzy sta nia środ ków pu blicz nych;

Bog dan Ro gu ski Czło nek Za rzą du Sto wa rzy sze nia 
In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców

13.30-15.00 Obiad
Mo de ra tor pa ne lu: Je rzy Ja cek Ry biń ski Pol skie Sto wa rzy -
sze nie Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co wych
15.00-15.45 Wła ści we przy go to wa nie spe cy fi ka cji istot nych

wa run ków za mó wie nia (do ku men ta cji prze tar go wej),
w re ali za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go; Ry szard
Dub no Roz jem ca Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Do rad -
ców i Rze czo znaw ców 

15.45-16.30 Do rad cy oraz Kon sul tan ci w przy go to wa niu i re -
ali za cji za mó wień pu blicz nych; Pa weł Ze jer

16.30-17.00 Prze rwa ka wo wa
17.00-17.45 Ro la In ży nie ra Kon sul tan ta i In ży nie ra Kon trak tu

w kon trak tach na re ali za cję za mó wień pu blicz nych;
Ja nusz Ryb ka Biu ro In we stor skie

19.00 Uro czy sta wspól na ko la cja

14 ma rzec 2008 r.
Mo de ra tor pa ne lu: Prof. dr hab. inż. Grze gorz Chrab czyń ski
Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców
10.00-10.45 Ro bo ty do dat ko we, uzu peł nia ją ce i „za mien ne”

w zgod no ści z Pra wem za mó wień pu blicz nych; 
Zbi gniew J. Bo czek Eu ro pej ski In sty tut Eko no mi ki
Ryn ków

10.45-11.30 Roz li cze nie i au dy ty wy ko rzy sta nia środ ków po -
mo co wych przez Be ne fi cjen tów fun du szy po mo co -
wych; Je rzy Ja cek Ry biń ski Pre zes Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co -
wych

11.30-12.00 Prze rwa ka wo wa
12.00-12.45 Roz jem stwo i Ar bi traż w spo rach; Krzysz tof

Woź nic ki Pre zes Sto wa rzy sze nia In ży nie rów Do rad -
ców i Rze czo znaw ców

12.45 13.30 Pod su mo wa nie Kon fe ren cji
13.30 Obiad

Każ de wy stą pie nie pre le gen ta prze wi du je my na 30 mi nut
i po zo sta wia my 15 mi nut na py ta nia i od po wie dzi.

aktualności

Konferencja SIDiR

Ad res: ul. Dłu ga 44/50, lok. 101, 00-241 War sza wa,
tel./fax.: +48 022 826 16 72, tel./fax.:+48 022 826 56 49, 
e -ma il: biu ro@si dir.pl 
Ko le gium re dak cyj ne: Zbi gniew J. Bo czek (re dak tor na czel ny),

An drzej Ar cha no wicz, Wło dzi mierz Kier no życ ki,
Krzysz tof Woź nic ki.

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

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



Za gó ra mi, za la sa mi..., ale nie tak
da le ko stąd, pe wien In ży nier
miał co mie siąc po twier dzać ilo -

ści wy wo żo nej zie mi z kil ku bu dów re -
ali zo wa nych rów no le gle. Po wi nien to
ro bić zgod nie z ob mia rem. Nie ste ty nie
miał sto sow nych na rzę dzi pra cy czy li
służ by geo de zyj nej do swo jej dys po zy -
cji a mieć po wi nien. W tej sy tu acji oce -
niał ilo ści mas ziem nych „na oko”
przyj mu jąc za do brą mo ne tę przed mia -
ry z oświad cze nia Wy ko naw cy, świa do -
mie wy bra ne po zy cje prze wy mia ru jąc
i ko ry gu jąc „in mi nus” w ko lej nych
PŚP. Su ma sum ma rum osta tecz ny ob -
miar wy ko na li geo de ci, a ilo ści mas
ziem nych na kil ku kon trak tach li czo -
nych wspól nie zbi lan so wa ły się. 

Spra wa za koń czy ła się spo rem Wy -
ko naw cy z Za ma wia ją cym. Gru pa eks -
per tów wy ra zi ła swo ją opi nię w du żej
mie rze na ko rzyść In ży nie ra. Tym cza -
sem skie ro wa nie te go sa me go py ta nia
do in nej gru py eks per tów, da ło opi nię
o zu peł nie in nej wy mo wie.

Po zwól cie Pań stwo wy snuć z te go
zda rze nia dwie re flek sje.

Po pierw sze ty po wo pol skie „za wsze
tak ro bi li śmy i by ło do brze”. Na bu do -
wie biu row ca Me tro po li tan w War sza -
wie wy bra no wy ko naw cę izo la cji
wod nych na da chu. W spe cy fi ka cji bry -
tyj skiej na pi sa no, że za kład pa py ma
wy no sić, o ile do brze pa mię tam, 20 cm.
Do świad czo ny wy ko naw ca roz po czął
pra cę ro biąc za kład 10 cm. Na zwró co -
ną przez Nad zór uwa gę, od po wie dział
„pa nie in ży nie rze czter dzie ści lat tak ro -
bię i ni gdy mi nie cie kło”. In ży nier ale

spe cy fi ka cja, wy ko naw ca ale czter dzie -
ści lat, in ży nier ale spe cy fi ka cja. I tak
do brą chwi lę ga dał „dziad do ob ra zu...”.
Wresz cie ar gu ment, że jak pła ci my
za 20 cm to ma być 20 bo ina czej obe -
tnie my ra chu nek zła mał opór wy ko naw -
cy, co nie zna czy, że go prze ko nał. 

In ży nie ro wie któ rzy ma ją w ży cio ry -
sie bu do wy w eg zo tycz nych kra jach są
na ucze ni do kład ne go czy ta nia umów
i spe cy fi ka cji. Dzie siąt ki drzwi wy rzu ci -
li śmy w Li bii na śmiet nik, tyl ko dla te go,
że ktoś nie prze czy tał do kład nie ile ca -
li ma ją mieć za wia sy…

In ży nie ro wie bez te go ro dza ju prak -
ty ki ma ją skłon ność do swo bod ne go,
acz kol wiek ra cjo nal ne go, pod cho dze -
nia za rów no do za pi sów umow nych jak
i spe cy fi ka cji tech nicz nych. Mu si my
przejść przy śpie szo ny kurs do słow ne -
go trak to wa nia do ku men tów kon trak to -
wych i pro jek to wych. To co zna my
z du żych, szcze gól nie mię dzy na ro do -
wych bu dów, mu si zna leźć swo je miej -
sce rów nież na tych mniej szych,
co dzien nych na szych in we sty cjach.
Urzęd ni cy nad zo ru i kon tro li, za rów no
pol scy jak i unij ni, nie bę dą tak to le ran -
cyj ni jak by śmy te go ocze ki wa li.

Jest i dru ga stro na me da lu. Nie
od dzi siaj ob ser wu je my i pró bu je my na -
gło śnić za ni żo ne w bu dże tach in we sty -
cji na kła dy prze wi dzia ne na nad zór
i za rzą dza nie. Rok, mo że dwa la ta te mu,
ku swe mu zdzi wie niu, prze czy ta łem
w wy ma ga niach prze tar gu na In ży nie ra
i nad zór in we stor ski wo do cią gów
w miasteczku pod war szaw skim, w któ -
rych ja kiś po żal się Bo że kon sul tant
wpi sał, że ma być pię ciu in spek to rów
z do świad cze niem w kon trak tach FI -
DIC! Po co pię ciu? Je den by w zu peł -
no ści wy star czył do pra wi dło we go
za rzą dza nia kon trak tem, a in spek to rzy
ma ją się znać na nor mach, spe cy fi ka cji
i pa ru in nych rze czach a nie na FI DIC -u.
Wi dząc tak na pi sa ne wa run ki prze tar gu
od po wie dzial ne fir my kon sul tin go we
na wet nie zło ży ły ofer ty. 

A co się dzie je jak skła da ją i o zgro -
zo, wy gry wa ją? Wów czas tak zwa -
na Pro fe sjo nal na fir ma kon sul tin go wa
kie ru je do pra cy w Pol sce do świad czo -
ne go (by wa że tyl ko w teo rii) In ży nie ra
z za gra ni cy w wy mia rze… np. 1 dzień
na mie siąc. W kra ju za trud nia ją In ży -
nie ra Re zy den ta któ ry ma za za da nie
pil no wać in te re su na co dzień. Z ty mi
pol skimi re zy den ta mi by wa róż nie.
Znam świet nych fa chow ców, su mien -
nie wy peł nia ją cych swo ją ro lę, ale
znam i ta kie kon trak ty na któ rych pro fe -
sjo na lizm In ży nie ra Re zy den ta przed -
sta wia, de li kat nie mó wiąc, du żo
do ży cze nia a je go obec ność na bu do -
wie na le ży do ilu zo rycz nych. Zu peł ną
tra ge dią czę sto jest nad zór bu do wy.
Po wód oczy wi sty i pro za icz ny – pie nią -
dze. Sko ro bra ku je w bu dże cie na In ży -
nie ra, co do pie ro mó wić o bu dże cie
na in spek to rów nad zo ru. Sły szę po tem
gło sy na szko le niach, że gdy by choć
raz na ty dzień był in spek tor na bu do -
wie to by nie do pu ścił do ta kiej czy in -
nej sy tu acji.

Zwróć my uwa gę na jesz cze je den
aspekt pro ble mu. Na wet je śli bu dżet
na In ży nie ra i nad zór in we stor ski
do naj mniej szych nie na le ży, to po każ -
cie mi kon trakt w któ rym obo wiąz ki
Kon sul tan ta są do kład nie opi sa ne
(ilość i kwa li fi ka cje per so ne lu, do kład -
nie okre ślo na ilość cza su pra cy na
bu do wie) a już ko nia z rzę dem te mu
kto po ka że mi Za ma wia ją ce go któ ry
kon tro lu je re ali za cję pod pi sa nej z Kon -
sul tan tem umo wy! Zda rza się, że od po -
wie dzial ny pra cow nik PIU nie bar dzo
wie gdzie się znaj du je bu do wa,
a na py ta nie kie dy ostat nio bu do wę wi -
zy to wał przy zna je, że nie by ło na to
cza su.

W sy tu acji od któ rej roz po czą łem ten
fe lie ton, jak są dzę, nie za pla no wa no
w bu dże cie a na stęp nie w kontr ak cie
In ży nie ra sto sow nych na kła dów na ob -
słu gę geo de zyj ną. Jak zwy kle ko wal za -
wi nił, cy ga na po wie szą.

Cze go Pań stwu nie ży czę.
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Za sa dy ogól ne
Zgod nie z Ogól ny mi Wa run ka mi Kon trak to wy mi (OWK)

FI DIC 1999 oraz Pra wem Bu dow la nym prze ję cie Ro bót po -
win no na stą pić:
(a) po rze czy wi stym ich ukoń cze niu i zgło sze niu te go ukoń -

cze nia In ży nie ro wi przez Wy ko naw cę,
(b) po do ko na niu wy ma ga nych Prób Koń co wych z po myśl -

nym wy ni kiem,
(c) po prze ka za niu przez Wy ko naw cę kom ple tu do ku men -

ta cji po wy ko naw czej, 
(d) wraz z wy sta wie niem Świa dec twa Prze ję cia przez In ży -

nie ra.
Jed no cze śnie klau zu la 10.2 OWK FI DIC 1999 za wie ra po -

sta no wie nie: Za ma wia ją cy nie bę dzie użyt ko wał żad nej czę -
ści Ro bót [....] za nim In ży nier nie wy sta wi Świa dec twa
Prze ję cia dla tej czę ści.

Wszyst ko to, co po ni żej jest opi sa ne w sto sun ku do prze -
ję cia ro bót do ty czy Wa run ków Kon trak to wych FI DIC dla Ro -
bót oraz dla Urzą dzeń oraz Pro jek to wa nia i Bu do wy,
po dob nie przed sta wia ją się spra wy dla Krót kiej For my
FI DIC 1999. Od mien nie mo gą być roz wią zy wa ne pro ble my
przej mo wa nia ro bót we dług for mu ły EPC -Pod Klucz
FI DIC 1999, a szcze gól nie w for mu le BOT (Bu ild, Ope ra te,
Trans fer), w któ rej go to we ro bo ty są użyt ko wa ne przez Wy -
ko naw cę, a przej mo wa nie ich na stę pu je po wie lu la tach. 
Ty mi for mu ła mi nie bę dzie my się tu zaj mo wać. 

Od stęp stwa od za sad ogól nych
W prak ty ce speł nie nie wszyst kich wa run ków opi sa nych

wy żej zwy kle jest moż li we wte dy, kie dy prze ję cie i użyt ko wa -
nie obiek tu nie jest spra wą pil ną, n. p. kie dy ukoń cze nie 
Ro bót znacz nie wy prze dza za po trze bo wa nie, a okres wy -
prze dze nia war to wy ko rzy stać do usu wa nia wad, na wet naj -
drob niej szych. Jed nak ta kie przy pad ki są rzad kie,
a w rze czy wi sto ści od kła da nie prze ję cia do cza su speł nie -
nia wszyst kich wy ma gań nie ko niecz nie jest eko no micz nie
ra cjo nal ne. Na ta ką oko licz ność klau zu la 10.2 OWK za wie ra
na stę pu ją ce po sta no wie nie: 

Jed no cze śnie, gdy by Za ma wia ją cy użyt ko wał ja ką kol wiek
część Ro bót przed wy sta wie niem Świa dec twa Prze ję cia to: 

n część, któ ra jest użyt ko wa na, bę dzie uzna na za prze ję tą
z dniem, w któ rym roz po czę to jej użyt ko wa nie, 

n od po wie dzial ność Wy ko naw cy za opie kę nad ta ką czę -
ścią usta je i prze cho dzi na Za ma wia ją ce go z tym sa mym
dniem, oraz 

n na żą da nie Wy ko naw cy In ży nier jest obo wią za ny wy sta -
wić Świa dec two Prze ję cia dla ta kiej czę ści.
Oko licz no ści zwią za ne z tech no lo gią in sta lo wa nych urzą -

dzeń, a tak że z re ali za cją bu do wy są tak zróż ni co wa ne, że
utwo rze nie ka ta lo gu prze szkód nie jest ani moż li we ani po -
trzeb ne. Do bra prak ty ka bu dow la na nie po zwa la na pod ję -
cie użyt ko wa nia w wa run kach, gdy by nie speł nie nie
wa run ków wstęp nych wy mie nio nych w ww. za sa dach ogól -
nych pod (a) czy (b) sta no wi ło wpro wa dze nie za gro że nia dla
per so ne lu i osób trze cich, Ro bót czy in nych dóbr chro nio -
nych. Na to miast nie speł nie nie wa run ków wstęp nych wy mie -
nio nych pod (c), czy (d) sta no wi wpraw dzie wa dę
nie ma te rial ną (w tym przy pad ku praw ną), któ rą na le ży usu -
nąć, ale nie sta no wi za gro że nia, któ re uza sad nia ło by bez -
względ ne po wstrzy ma nie się od użyt ko wa nia do cza su
usu nię cia ta kiej wa dy. 

Wa dy, ja ko prze szko da w użyt ko wa niu
Nie ma wąt pli wo ści co do te go, że wy ko na nie Ro bót bez

wad, lub usu nię cie wszel kich wad przed przy stą pie niem
do użyt ko wa nia jest po żą da ne, ale jak już wspo mnia no nie
za wsze jest wy ko nal ne lub eko no micz nie ra cjo nal ne. Mi mo
to ist nie nie wad jest czę sto wy su wa ne ja ko prze szko da dla
do ko na nia prze ję cia, a ści ślej, dla wy sta wie nia Świa dec twa
Prze ję cia. Re zul ta tem by wa dłu go trwa łe użyt ko wa nie ro bót,
bę dą cych for mal nie „w bu do wie”. Ta ka sy tu acja jest nie pra -
wi dło wa za rów no z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa jak go -
spo dar ki. Ko niecz ne jest więc, aby In ży nier (w ra zie po trze by
w uzgod nie niu z Za ma wia ją cym) do ko nał ka te go rycz ne go
po dzia łu wad na ka te go rie:
(a) wa dy (w tej licz bie pra ce nie ukoń czo ne bądź mniej sze

wa dy nie ma te rial ne) nie sta no wią ce bez po śred nie go za -
gro że nia dóbr chro nio nych; oraz 

(b) wa dy, sta no wią ce bez po śred nie za gro że nie dóbr chro -
nio nych. 

Nie ma wąt pli wo ści, że na wet czę ścio we użyt ko wa nie Ro -
bót sta no wi utrud nie nie tech nicz ne i or ga ni za cyj ne usu wa nia
wad ma te rial nych, a tak że zwięk sze nie kosz tu tych czyn no -
ści. Nie mniej, ta kie użyt ko wa nie mo że być w przy pad ku (a)
eko no micz nie ra cjo nal ne, gdyż na wet użyt ko wa nie ogra ni -
czo ne czy utrud nio ne mo że do star czać ko rzy ści, prze wa ża ją -
cych ujem ne na stęp stwa zwią za ne z usu wa niem wa d1. 

Je że li jed nak wa da ma cha rak ter, sta no wią cy za gro że nie,
to pod ję cie użyt ko wa nia nie jest do pusz czal ne w żad nej for -
mie, a czę sto sta no wi na wet czyn ka ral ny – do ta kiej ka te go -
rii za li cza się przy kła do wo nie pra wi dło wość wy ni ków prób
koń co wych, czy ich nie do ko na nie, je śli do ty czą one in sta la -
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cji bez pie czeń stwa po ża ro we go, do stę pu do stref za gro że -
nia, nie do ko na nie prze szko le nia per so ne lu ob słu gi, oraz in -
ne po dob ne. 

Wa dy praw ne sa me przez się nie sta no wią za gro że nia,
mo gą jed nak sta no wić uchy bie nie za gro żo ne ka ra mi. Za ra -
zem jed nak, je śli Za ma wia ją cy po sta no wi użyt ko wać część
Ro bót mi mo wa dy praw nej, to nie ma już ty tu łu po wo ły wać
się na tę wa dę ja ko prze szko dę dla wy sta wie nia Świa dec -
twa Prze ję cia, gdyż to fakt użyt ko wa nia bez wy ma ga ne go
ze zwo le nia, a nie wy sta wie nie Świa dec two Prze ję cia sta no -
wi o na ru sze niu pra wa.

Do ku men ty wy ma ga ne 
przez Pra wo Bu dow la ne

Osob ny te mat sta no wią do ku men ty praw ne w ro dza ju po -
zwo le nia na użyt ko wa nie. Do ku men ty ta kie są ob ję te po sta -
no wie nia mi Art. 54 – 60 Pra wa Bu dow la ne go. Ich uzy ska nie
jest jed no znacz nie obo wiąz kiem In we sto ra (Za ma wia ją ce -
go). Użyt ko wa nie obiek tu przy bra ku po zwo le nia na użyt ko -
wa nie sta no wi na ru sze nie pra wa bu dow la ne go przez
In we sto ra. 

W szcze gól no ści, przy stą pie nie do użyt ko wa nia przed wy -
ko na niem wszyst kich ro bót bu dow la nych jest prze wi dzia ne
w p. 3 Art. 55 Pra wa Bu dow la ne go, jest więc przez to Pra wo
do pusz czo ne, a speł nie nie wy ma gań prze wi dzia nych do te -
go ce lu ob cią ża In we sto ra. 

Pró by Koń co we 
Ogól ne Wa run ki Kon trak to we (OWK) FI DIC mó wią o wy -

ma ga nych Pró bach Koń co wych, któ re po win ny po prze dzać
prze ję cie, oraz Pró bach Eks plo ata cyj nych, któ re po win ny
się od być w Okre sie Od po wie dzial no ści za Wa dy. Usta le nie
za kre su jed nych i dru gich prób FI DIC po zo sta wia do usta le -
nia w Spe cy fi ka cjach, sta no wią cych stan dar do wą część
Kon trak tu, sto ją cą w hie rar chii waż no ści ni żej od Ogól nych
i Szcze gól nych Wa run ków Kon trak to wych. 

W każ dym przy pad ku gra ni cę mię dzy jed ny mi a dru gi mi
pró ba mi sta no wi chwi la prze ję cia Ro bót. 2

W do brej prak ty ce bu dow la nej za zwy czaj przyj mu je się,
że przed prze ję ciem Ro bót po win ny być wy ko na ne wszel kie
pró by po trzeb ne dla po twier dze nia, że Ro bo ty zo sta ły wy ko -
na ne, są kom plet ne i moż na do pu ścić je do użyt ko wa nia. Ta -
ki mi pró ba mi są n. p. ob cią że nie prób ne do ko na ne
przy uży ciu cię ża rów za stęp czych n. p. ob ciąż ni ków dla
dźwi gów, le wa rów hy drau licz nych dla pa li, sa mo cho dów
cię ża ro wych wy ła do wa nych pia skiem dla mo stów, wo dy dla
zbior ni ków i ko tłów, prób nych źró deł wy so kie go na pię cia
dla urzą dzeń elek trycz nych. Te pró by sta no wią Pró by Koń -
co we i nie obej mu ją ru chu w wa run kach eks plo ata cyj nych.
Po win ny wy star czyć tak że do uzy ska nia po zwo le nia na użyt -
ko wa nie tam, gdzie jest ono wy ma ga ne. 

Roz ruch, ruch prób ny i użyt ko wa nie
Czyn no ści zwią za ne z ru chem prób nym, włącz nie z je go

przy go to wa niem, zwy kle okre śla się ja ko roz ruch. Sta no wią
one część czyn no ści wy ko naw cy, na to miast sam ruch prób -
ny wy ma ga udzia łu Za ma wia ją ce go, o czym mo wa ni żej.

Je że li wy bu do wa ne czę ści Ro bót przej dą Pró by Koń co we
i zo sta ną wpro wa dzo ne do ru chu w wa run kach eks plo ata -
cyj nych, to jest przy wy ko rzy sta niu me diów ro bo czych,
pod ob cią że niem ro bo czym a wy two rzo ny pro dukt bę dzie
miał war tość użyt ko wą, to wy ko rzy sta nie tych czę ści Ro bót
nie mo że być trak to wa ne ja ko Pró ba Koń co wa. 

W za ło żo nych wa run kach, pe wien ogra ni czo ny okres cza -
su użyt ko wa nia mo że być trak to wa ny ja ko pró ba, ma ją ca
na ce lu udo wod nie nie, że da na część Ro bót jest nie tyl ko
zdat na do uru cho mie nia, lecz tak że, że jest zdat na do utrzy -
ma nia w ru chu przez dłuż szy okres cza su, po wszech nie na -
zy wa ny ru chem prób nym. 

Nie kie dy ta ki okres ru chu prób ne go jest usta lo ny przez
nor my lub do ku men ta cję tech nicz no -ru cho wą da ne go urzą -
dze nia i zwy kle jest bar dzo krót ki: np. dla ge ne ra to rów elek -
trycz nych na pę dza nych sil ni ka mi die slow ski mi wy no si 8
go dzin, dla pomp i wen ty la to rów zwy kle 24 go dzi ny, dla ze -
spo łów prą do twór czych na pę dza nych tur bi na mi pa ro wy -
mi 72 go dzi ny. Na tym ruch prób ny zo sta je za koń czo ny,
przy czym utrzy ma nie urzą dze nia w ru chu pod ob cią że niem
przez usta lo ny okres cza su prze są dza o po zy tyw nym za li cze -
niu tej pró by, pod czas gdy prze ciw nie – wy łą cze nie z ru chu
przed ter mi nem ukoń cze nia pró by z przy czyn za leż nych
od urzą dze nia prze są dza o wy ni ku ne ga tyw nym. W tym dru -
gim przy pad ku ruch prób ny po wi nien być po wtó rzo ny w ca -
ło ści, mo że jed nak być uza sad nio ne od stęp stwo od tak
sztyw nej za sa dy n. p. nie uwzględ nia się krót kiej prze rwy,
wy wo ła nej przez czyn ni ki nie kwa li fi ku ją ce się do uzna nia,
że by ły wy ni kiem wa dy pró bo wa ne go urzą dze nia.

Je że li Za ma wia ją cy po sta no wi utrzy mać da ne urzą dze nie
w ru chu po za koń cze niu ru chu prób ne go, to ma obo wią zek
do ko na nia prze ję cia te go urzą dze nia – i to nie za leż nie
od cha rak te ru stwier dzo nych przy tym wad. 

Je że li po ru chu prób nym urzą dze nie jest utrzy my wa ne
w ru chu, to za da tę prze ję cia po win na być uzna na da ta roz -
po czę cia ru chu prób ne go o ile w kontr ak cie nie za pi sa no
ina czej. 

Ubez pie cze nia ro bót
oraz obiek tów użyt ko wa nych

Obo wią zek ubez pie cze nia ro bót sta no wi istot ny ele ment
Wa run ków Kon trak to wych FI DIC za rów no w ak tu al nej po sta -
ci z 1999 ro ku, jak wszyst kich wcze śniej szych. Po wszech nie
jest to do ko ny wa ne w for mu le Wszel kie go Ry zy ka Bu do wy

V

1 Ja ko przy kład mo że po słu żyć czę ścio we uru cho mie nie oczysz czal ni ście ków w przy pad ku, gdy uprzed nio od pro wa dza no do wód po wierzch nio wych ście -
ki cał ko wi cie nie oczysz czo ne. Uru cho mie nie sa mej tyl ko wstęp nej fa zy oczysz cza nia po pra wia stan za nie czysz cze nia śro do wi ska, a nad to umoż li wia re gu -
la cję i usu nię cie wad, uprzed nio nie zau wa żal nych. Mo że więc nie być ce lo we opóź nia nie uru cho mie nia czę ścio we go do chwi li osią gnię cia go to wo ści
ru cho wej ca łej in sta la cji. 

2 Świa dec two Prze ję cia sta no wi je dy nie for mal ne po twier dze nie przez In ży nie ra fak tu prze ję cia Ro bót na do kład ną da tę, oraz to wa rzy szą ce mu oko licz no ści,
w tym li stę wad ma te rial nych i nie ma te rial nych, jak np. nie do ko na nie osta tecz nej re gu la cji urzą dzeń, nie do star cze nie do ku men ta cji po wy ko naw czej, bądź
in struk cji ob słu gi i kon ser wa cji. 
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(Con trac tor’s All Risk, CAR) któ ra po win na obej mo wać
wszel kie zda rze nia, za gra ża ją ce per so ne lo wi i oso bom trze -
cim, a tak że sprzę to wi, ma te ria łom, urzą dze niom i ro bo tom
w to ku. Dzia ła nie te go ro dza ju ubez pie czeń koń czy się
z chwi lą pod ję cia użyt ko wa nia, gdyż za gro że nia zwią za ne
z użyt ko wa niem ma ją od mien ny cha rak ter, a po nad to nie są
one za wie ra ne na koszt Wy ko naw cy. Z te go wzglę du okre -
śle nie, czy da ny przed miot jest jesz cze w bu do wie, czy też
jest już eks plo ato wa ny, ma dla ubez pie czeń istot ne zna cze -
nie. Na le ży też brać pod uwa gę oko licz ność, że naj wcze -
śniej sza fa za eks plo ata cji, na stę pu ją ca na sty ku z bu do wą,
jest okre sem naj więk sze go za gro że nia za rów no z uwa gi
na wy stę po wa nie wad, nie ujaw nio nych przed roz po czę ciem
eks plo ata cji, jak z uwa gi na brak do świad cze nia per so ne lu
oraz in ne czyn ni ki, wy stę pu ją ce na sty ku dwóch od mien nych
ro dza jów dzia łal no ści go spo dar czej. 

Po ję cie „Świa dec twa
Od bio ru Tym cza so we go”
i „Świa dec twa Od bio ru Koń co we go”

Do ku men ty, po twier dza ją ce wy ko na nie Ro bót przez sze -
reg lat by ły zna ne w bu dow nic twie dzię ki wy ko ny wa niu ro bót
za gra ni cą, szcze gól nie w kra jach wol no ryn ko wych, gdzie
sto so wa no an glo ję zycz ne kon trak ty w po sta ci daw niej szych
wzo rów FI DIC, lub in ne po dob ne. Nie któ re z tych wzo rów
prze wi dy wa ły po ję cie „Świa dec twa Od bio ru Tym cza so we -
go” (Pro vi sio nal Ac cep tan ce Cer ti fi ca te, „PAC”) oraz „Świa -
dec twa Od bio ru Koń co we go”, (Fi nal Ac cep tan ce Cer ti fi ca te,
„FAC”). W więk szo ści przy pad ków okres mię dzy ni mi sta -
no wił „Okres Prób ny” (Ma in te nan ce Pe riod) w któ rym Za -
ma wia ją cy użyt ko wał obiekt, na to miast Wy ko naw ca
do ko ny wał czyn no ści kon ser wa cji oraz usu wa nia wad – za -
rów no po zo sta łych po uchy bie niach wy ko naw czych, jak po -
wsta łych wsku tek na tu ral ne go zu ży cia czy błę dów ob słu gi. 

Tak okre ślo ny okres przej ścio wy był in ter pre to wa ny dość
do wol nie, w re zul ta cie cze go FI DIC zre zy gno wał z ta kie go
okre śle nia na rzecz du żo ści ślej szej na zwy „Okres Zgła sza -
nia Wad” co od po wia da do kład nie po ję ciu rę koj mi, opi sa nej
w pol skim Ko dek sie Cy wil ny m3. Obec ne uję cie FI DIC 1999
okre su mię dzy Świa dec twem Prze ję cia (Ta king -Over Ce rti -
fi ca te) a Świa dec twem Wy ko na nia nie po zo sta wia żad nej
wąt pli wo ści: jest to okres zwy czaj nej eks plo ata cji, w któ rym
Ro bo ty, bądź ich Od ci nek al bo Część są już prze ję te przez
Za ma wia ją ce go i użyt ko wa ne zgod nie z prze zna cze niem.
Two rze nie spe cjal nych po jęć w ro dza ju użyt ko wa nia tym -
cza so we go, czy wa run ko we go, nie mie ści się w sys te mie
po ję cio wym FI DIC i nie jest do ni cze go po trzeb ne, mo że na -
to miast wy wo łać nie po ro zu mie nia i spo ry.

De cy zje i po twier dze nia In ży nie ra
Zwy kły tryb prze pro wa dza nia wszel kich prób, włącz nie

z ru chem prób nym od by wa się zgod nie z Ogól ny mi Wa run -
ka mi Kon trak tu FI DIC 1999 w na stę pu ją cej ko lej no ści:
(a) Wy ko naw ca zgła sza z od po wied nim wy prze dze niem In -

ży nie ro wi go to wość do Pró by Koń co wej.
(b) In ży nier wy ra ża zgo dę na prze pro wa dze nie Pró by Koń -

co wej i uczest ni czy w niej. Mo że tak że od mó wić zgo dy
na ta ką pró bę lub uza leż nić zgo dę od speł nie nia do dat -
ko wych wa run ków, jak n. p. usu nię cie nie któ rych wad
lub wpro wa dze nie do dat ko wych za bez pie czeń. Mo że
też ze zwo lić na wy ko na nie pró by bez je go udzia łu.

(c) Po uzy ska niu zgo dy (lub w przy pad ku bra ku od mo wy In -
ży nie ra) Wy ko naw ca prze pro wa dza pró bę wła snym per -
so ne lem w obec no ści In ży nie ra, (lub pod je go
nie obec ność w przy pad ku bra ku je go sprze ci wu)
po czym spo rzą dza pro to kół z pró by.

(d) In ży nier za twier dza po zy tyw ny wy nik pró by lub uzna je
pró bę za nie po myśl ną. W tym dru gim przy pad ku In ży -
nier wska zu je po wo dy uzna nia pró by za nie po myśl ną
oraz wska zu je wa run ki, wy ma ga ne dla jej po wtó rze nia.

(e) W każ dym przy pad ku In ży nier mo że usta lić li stę wad, za -
ob ser wo wa nych w trak cie do ko ny wa nia prób. 

Czyn no ści, wy mie nio ne w p. (b), (d) i (e) ma ją cha rak ter
de cy zji In ży nie ra, do któ rych jest on upraw nio ny na mo cy
klau zul 3.3 i 3.5 OWK FI DIC 1999. De cy zje ta kie są wią żą ce
dla Wy ko naw cy na mo cy klau zu li 3.5 tych Wa run ków. 

Pró by eks plo ata cyj ne
Ogól ne Wa run ki Kon trak to we FI DIC dla Urzą dzeń oraz

Pro jek to wa nia i Bu do wy po świę ca ją pró bom eks plo ata cyj -
nym ca ły roz dział 12 [Pró by eks plo ata cyj ne]. Jak wy żej opi -
sa no, są to pró by wy ma ga ją ce pra cy urzą dze nia
w wa run kach prze wi dzia nych dla przy szłe go użyt ko wa nia,
to jest przy uży ciu me diów (ener gii elek trycz nej i ciepl nej,
pa liw, ma te ria łów) oraz z wy ko rzy sta niem przez Za ma wia ją -
ce go wy two rzo ne go pro duk tu. 

Naj czę ściej roz róż nia się dwa ro dza je prób eks plo ata cyj -
nych: ruch prób ny i pró ba gwa ran cyj na. 

Ruch prób ny pod le ga tym sa mym ry go rom co wy mie nio -
ne po wy żej wa run ki prze pro wa dza nia Prób Koń co wych,
przy czym pró ba jest zwy kle prze pro wa dza na per so ne lem
Za ma wia ją ce go z udzia łem przed sta wi cie la Wy ko naw cy
oraz In ży nie ra. Na le ży za uwa żyć, że OWK FI DIC w klau zu -
li 9.1.(c) za li cza ruch prób ny do prób koń co wych. W kon -
kret nych kon trak tach by wa jed nak ina czej, w szcze gól no ści
je śli ob słu ga urzą dzeń w ru chu wy ma ga per so ne lu o in nych

procedury

V

c.d. Przejęcie Robót 
przez Zamawiającego

3 Po ję cie rę koj mi jest szcze gó ło wo opi sa ne w ar ty ku le, znaj du ją cym się w nu me rze 9/07 Po rad ni ka In spek to ra Nad zo ru, Kie row ni ka Bu do wy i In we sto ra (WA -
CE TOB, ISBN 978-83-7165-473-2)
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wy ma ga niach kwa li fi ka cyj nych niż per so nel wy ko naw cy 
(np. dla ru chu elek trycz ne go, ob słu gi ko tłów czy ma szyn). 

Okres użyt ko wa nia od chwi li uru cho mie nia (roz po czę cia
Ru chu Prób ne go, je śli jest on za koń czo ny wy ni kiem po zy -
tyw nym) w po cząt ko wym okre sie mo że nie speł niać lub
speł niać tyl ko czę ścio wo wy ma ga nia, sta wia ne urzą dze niom
na mo cy Kon trak tu. W szcze gól no ści to le ran cje obej mu ją
zwy kle au to ma ty za cję i spraw ność urzą dze nia, nie kie dy ja -
kość pro duk tu, któ re są wpro wa dza ne i osią ga ne stop nio wo. 

We wstęp nym okre sie użyt ko wa nia za wsze uczest ni czy
Wy ko naw ca, któ ry usu wa wa dy i do ko nu je re gu la cji aż
do chwi li, gdy uzna, że stan urzą dze nia po zwa la na od by cie
pró by gwa ran cyj nej (je że li jest w kontr ak cie prze wi dzia na).
Ta ka pró ba ma za za da nie do wieść, że urzą dze nie speł nia
wy ma ga nia gwa ran cyj ne, za pi sa ne w Kontr ak cie. 

Nie ma po trze by oma wia nia na stępstw nie po myśl nych
wy ni ków prób (koń co wych czy eks plo ata cyj nych) ani ich
opóź nia nia. Za gad nie nia te są wy star cza ją co ja sno wy ło żo ne
z OWK FI DIC 1999. 

Kosz ty prób
Kosz ty zwią za ne z prze pro wa dze niem Prób Koń co wych

są za wsze za war te w ce nie kon trak to wej i z te go po wo du są
po no szo ne przez Wy ko naw cę. Obej mu ją one za rów no pró -
by wy ma ga ne przez Kon trakt lub obo wią zu ją ce prze pi sy, jak
pró by po now ne, wy ni kłe z nie po wo dze nia prób pier wot -
nych. W szcze gól nych przy pad kach, je że li Wy ko naw ca nie
prze pro wa dzi prób w wy ma ga nym cza sie, mo gą one na mo -
cy klau zu li 9.2 być prze pro wa dzo ne przez Per so nel Za ma -
wia ją ce go na koszt i ry zy ko Wy ko naw cy.

Istot ne zna cze nie ma oko licz ność, kto uzy sku je i za go spo -
da ro wu je pro dukt pró by. Co do Prób Koń co wych, po prze -
dza ją cych ruch prób ny wy mie nio nych w klau zu li 9.1 (a) i (b)
to spra wa jest oczy wi sta, gdyż pró by te nie do star cza ją pro -
duk tu ma te rial ne go i nie ma pod staw do ob cią ża nia ich
kosz tem Za ma wia ją ce go. Jed nak Ruch Prób ny do star cza
pro duk tu ma te rial ne go (obo jęt nie, czy są to bu tel ki z Co ca -
-Co lą, czy oczysz czo ne ście ki) i ten pro dukt po wi nien być
w ca ło ści prze ję ty przez Za ma wia ją ce go, któ ry na stęp nie
uzy ska ko rzy ści z je go zby cia (sprze da ży). Uza sad nia to po -
wszech ną do brą prak ty kę, w któ rej kosz ty ru chu prób ne go
po no si ta stro na, któ ra świad czy na rzecz te go ru chu: a więc
Za ma wia ją cy po no si kosz ty ob słu gi ru cho wej, me diów i ma -
te ria łów, pod czas gdy Wy ko naw ca po no si kosz ty nad zo ru,
a tak że na rzę dzi i per so ne lu dla na praw. Wy ją tek sta no wi
nie po wo dze nie ru chu prób ne go lub ich wstęp na fa za, kie dy
nie uzy sku je się pro duk tu war to ścio we go – wte dy koszt po -
wi nien ob cią żać Wy ko naw cę, tak że w czę ści, któ ra jest
świad czo na przez Za ma wia ją ce go. 

Czyn no ści In ży nie ra
Ogól ne Wa run ki Kon trak to we FI DIC 1999 przy pi su ją In -

ży nie ro wi de cy du ją cą ro lę w do pusz cze niu do prób, ich nad -
zo ro wa niu i kwa li fi ko wa niu wy ni ków. 

Fakt użyt ko wa nia czę ści lub od cin ka przez Za ma wia ją ce -
go, jak to opi sa no w klau zu li 10.2 OWK po wi nien być po -

twier dzo ny przez In ży nie ra, któ ry wi nien wy dać Świa dec two
Prze ję cia. Nie mo że to być jed nak przed mio tem je go de cy -
zji. Ro la In ży nie ra spro wa dza się w ta kim przy pad ku do po -
twier dze nia fak tu użyt ko wa nia i z te go po wo du nie mo że być
za leż na od sta no wi ska Za ma wia ją ce go. Nikt bo wiem nie
mo że ni ko mu ogra ni czać po świad cze nia praw dy (sta nu rze -
czy wi ste go). 

Wnio ski, za le ce nia
Ob ser wa cja wy da rzeń, zwią za nych z przej mo wa niem ro -

bót, a tak że po wsta łych na ich tle spo rów, pro wa dzi do na -
stę pu ją cych wnio sków:
(a) Naj waż niej szym wnio skiem jest ko niecz ność do tar cia

do świa do mo ści za in te re so wa nych stron, oraz osób
opra co wu ją cych do ku men ty prze tar go we i kon trak to we,
ja ka po win na być treść tych do ku men tów aby unik nąć
we wnętrz nej sprzecz no ści, bądź sprzecz no ści z pra wem
w tych do ku men tach i ich póź niej szej in ter pre ta cji.

(b) Dla wszel kich ce lów prak tycz nych trze ba kie ro wać się
pro stą i spraw dzal ną za sa dą, że bu do wa koń czy się
z chwi lą roz po czę cia użyt ko wa nia.

(c) Stwier dzo ne wa dy wy ko na nia, za rów no ma te rial ne (nie -
do koń czo ne lub wa dli we ro bo ty) jak nie ma te rial ne (do -
ku men ta cje i po zwo le nia) na le ży ka te go rycz nie dzie lić
na ta kie, któ re czy nią użyt ko wa nie nie wy ko nal nym bądź
nie le gal nym oraz in ne, mi mo któ rych użyt ko wa nie jest
tech nicz nie moż li we, ra cjo nal nie uza sad nio ne np. po -
trze ba mi użyt kow ni ka. Sto sow nie do te go po dzia łu Za -
ma wia ją cy po dej mu je de cy zję o użyt ko wa niu. Ta ka
de cy zja raz pod ję ta nie mo że już być zmie nio na, a wy łą -
cze nie z użyt ko wa nia w ja kim kol wiek ce lu, n. p. usu wa -
nia wad ma te rial nych, mu si być pod da ne pro ce du rze
prze wi dzia nej dla ele men tów prze ję tych i eks plo ato wa -
nych.

(d) Dla użyt ko wa nia, a tym sa mym dla prze ję cia ro bót wska -
za ne jest kom ple to wa nie ich w usta lo ne z gó ry gru py,
okre śla ne ja ko od cin ki bądź przed mio ty od bio ru. Je że li
jed nak wzglę dy tech nicz ne lub eko no micz ne uza sad nią
po trze bę użyt ko wa nia ja kie go kol wiek ele men tu ro bót,
okre śla ne go w OWK FI DIC ja ko część, nie sta no wią cą
jed nak od cin ka ani z gó ry usta lo ne go przed mio tu od bio -
ru, to ta część sta je się sa mo ist nym przed mio tem od bio -
ru ze wszel ki mi kon se kwen cja mi. 

(e) Od mo wa wy sta wie nia Świa dec twa Prze ję cia jest czę sto
trak to wa na ja ko śro dek na ci sku na Wy ko naw cę dla usu -
nię cia wad. Jest to jed nak broń obo siecz na, gdyż wy ma -
ga po wstrzy ma nia się Za ma wia ją ce go od użyt ko wa nia
obiek tu, uzna ne go za wa dli wy. Je że li te go ogra ni cze nia
się nie re spek tu je, a do pro wa dzi to do spo ru, to Wy ko -
naw ca ma wszel kie da ne uzy ska nia ko rzyst ne go dla sie -
bie roz strzy gnię cia. 

(f) Dość czę sto zda rza się, że w ter mi nie wy zna czo nym dla
kom plet ne go prze ję cia obiek tu (lub je go z gó ry uzna ne -
go od cin ka) prze szko dę sta no wi tyl ko drob na wa da, czę -
sto nie ma te rial na, pod czas gdy więk szość czę ści jest już
użyt ko wa na, nie kie dy od daw na. Dla roz li cze nia ta kie go
przy pad ku w za kre sie na leż nej ka ry za zwło kę ko niecz -
ne jest uwzględ nie nie oko licz no ści, że sam fakt użyt ko -
wa nia czę ści ro bót przed kon trak to wym ter mi nem
ukoń cze nia, ro dzi upraw nie nia Wy ko naw cy do wy na gro -
dze nia, prze wi dzia ne go w OWK FI DIC. 



Pro ce du ra oce ny od dzia ły wa nia
przed się wzię cia na śro do wi sko

Prze pro wa dze nia po stę po wa nia w spra wie oce ny od dzia -
ły wa nia na śro do wi sko wy ma ga ją stra te gie roz wo ju re gio nal -
ne go, pla ny prze strzen ne go za go spo da ro wa nia, a tak że
wy ma ga ne sto sow ny mi usta wa mi po li ty ki, stra te gie, pro gra -
my i pla ny opra co wy wa ne dla róż nych ob sza rów ak tyw no ści.
Po stę po wa nie w spra wie oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko
sta no wi rów nież część po stę po wa nia zmie rza ją ce go do wy -
da nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo dy
na re ali za cję przed się wzię cia. We wszyst kich wspo mnia nych
przy pad kach pro ces w spra wie oce ny od dzia ły wa nia na śro -
do wi sko to pro ces uzgod nie nia ze spo łe czeń stwem, oraz sto -
sow ny mi or ga na mi ad mi ni stra cyj ny mi pla no wa nych
za mie rzeń na pod sta wie przed ło żo nej pro gno zy od dzia ły wa -
nia tych za mie rzeń na śro do wi sko. Przy czym od po wie dzial ny -
mi za przed ło że nie ta kiej pro gno zy mo gą być róż ne pod mio ty
w za leż no ści od roz pa try wa ne go za mie rze nia. 

Po stę po wa nie oce ny od dzia ły wa nia przed się wzię cia
na śro do wi sko (ooś) mo że prze bie gać w dwo ja ki spo sób.
Wy bór od po wied niej pro ce du ry uza leż nio ny jest od ro dza ju
przed się wzię cia, któ re go ma do ty czyć po stę po wa nie, tzn. in -
ny jest prze bieg pro ce du ry ooś dla przed się wzięć z gru -
py I (okre ślo nych w art. 51. ust. 1 pkt 1 UPoś), a in ny dla
przed się wzięć z gru py II (okre ślo nych w art. 51. ust. 1 pkt 2
UPoś), oraz przed się wzięć mo gą cych zna czą co od dzia ły -
wać na ob sza ry Na tu ra 2000 (okre ślo nych w art. 51. ust. 1
pkt 3 UPoś). 

Ogól nie poj mo wa na pro ce du ra ocen od dzia ły wa nia
na śro do wi sko wy róż nia na stę pu ją ce pro ce sy:
l Se lek cję (kwa li fi ka cja do wy ko na nia ra por tu),
l Usta le nie za kre su ra por tu (tyl ko gdy ra port jest wy ma ga ny,
l Udział spo łecz ny (tyl ko gdy ra port jest wy ma ga ny),
l Uzgod nie nie,
l De cy zja.

Wy żej wy mie nio ne pro ce sy nie wy stę pu ją jed nak w każ -
dym po stę po wa niu, a ich za sto so wa nie za le ży od gru py,
do któ rej przed się wzię cie zo sta ło za kwa li fi ko wa ne, a ści ślej
rzecz bio rąc jest uwa run ko wa ne ob li ga to ryj no ścią lub jej
bra kiem przy spo rzą dza niu ra por tu oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. I tak dla przed się wzięć gru py I etap se lek cji
nie ma za sto so wa nia, po nie waż dla te go przy pad ku spo rzą -
dze nie ra por tu jest bez względ nie wy ma ga ne. Na to miast dla
przed się wzięć na le żą cych do gru py II (mo gą cych od dzia ły -
wać na śro do wi sko), lub gru py III (mo gą cych od dzia ły wać
na ob sza ry Na tu ra 2000), eta py po le ga ją ce na usta le niu za -
kre su ra por tu oraz udzia le spo łe czeń stwa w po stę po wa niu
ma ją miej sce tyl ko wów czas gdy or gan po sta no wi na rzu cić
obo wią zek spo rzą dze nia ra por tu. 

Po ni żej przed sta wio no prze bieg pro ce du ry dla po szcze -
gól nych grup przed się wzięć:

Przed się wzię cia na le żą ce do gru py I
– po stę po wa nie wstęp ne

Za py ta nie o za kres ra por tu do or ga nu wła ści we go do wy -
da nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach (mo że
być prze pro wa dzo ne na wnio sek in we sto ra) (sco ping). 
l Za się gnię cie opi nii o za kres ra por tu przez in we sto ra

u wła ści we go or ga nu wy zna czo ne go Usta wą Pra wo
ochro ny śro do wi ska (Poś).

l Po sta no wie nie or ga nu wła ści we go do wy da nia de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach w spra wie za kre su
ra por tu.

l Spo rzą dze nie ra por tu.

Roz po czę cie po ste po wa nia
l Zło że nie wnio sku o wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych

uwa run ko wa niach wraz z ra por tem do or ga nu wła ści we -
go do wy da nia de cy zji.

l Kon sul ta cje spo łecz ne.
l Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych

uwa run ko wa niach uzgad nia pro jekt (treść de cy zji) z wła -
ści wy mi or ga na mi wy zna czo ny mi Usta wą Poś.

l Wy da nie de cy zji.

Przed się wzię cia na le żą ce do gru py
II i III – roz po czę cie po stę po wa nia
l Zło że nie wnio sku zgod nie z art. 49 ust. 3 do or ga nu wła -

ści we go do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa run -
ko wa niach.

l Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach uzgad nia obo wią zek spo rzą dze nia ra -
por tu (scre ening) z wła ści wy mi or ga na mi wy zna czo ny mi
Usta wą Poś.

l Po sta no wie nie or ga nu wła ści we go do wy da nia de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach okre śla ją ce obo -
wią zek spo rzą dze nia ra por tu.

A) Przy pa dek I – or gan na rzu ca obo wią zek spo rzą dze nia ra -
por tu ooś

l Spo rzą dze nie ra por tu.
l Kon sul ta cje spo łecz ne.
l Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych

uwa run ko wa niach uzgad nia pro jekt (treść DŚ) z wła ści -
wy mi or ga na mi wy zna czo ny mi Usta wą Poś.

l Wy da nie de cy zji.

B) Przy pa dek II – or gan od stę pu je od obo wiąz ku spo rzą dze -
nia ra por tu ooś

l Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach uzgad nia pro jekt (treść de cy zji) z wła -
ści wy mi or ga na mi wy zna czo ny mi Usta wą Poś.

l Wy da nie de cy zji.
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Se lek cja
Se lek cja, zwa na też pro ce sem „scre enin gu”, zwią za -

na jest z kwa li fi ko wa niem przed się wzię cia do wy ko na nia ra -
por tu. Se lek cję sto su je się dla przed się wzięć na le żą cych
do gru py II oraz mo gą cych zna czą co od dzia ły wać na ob sza -
ry Na tu ra 2000. De cy zję o ko niecz no ści lub bra ku ko niecz no -
ści spo rzą dze nia ra por tu ooś po dej mu je or gan wła ści wy
do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach
w try bie po sta no wie nia.

Pro ces se lek cji pro wa dzi się w opar ciu o Roz po rzą dze nie
Ra dy Mi ni strów z dnia 9 li sto pa da 2004 r. w spra wie okre śle -
nia ro dza jów przed się wzięć mo gą cych zna czą co od dzia ły -
wać na śro do wi sko oraz szcze gó ło wych uwa run ko wań
zwią za nych z kwa li fi ko wa niem przed się wzię cia do spo rzą -
dze nia ra por tu oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko 
(Dz. U. 04 nr 257 poz. 2573, ze zmia ną z 10 ma ja 2005 r. 
Dz. U. 05 nr 92 poz. 769). 

Usta le nie za kre su ra por tu
W przy pad ku przed się wzięć, dla któ rych ra port jest za -

wsze wy ma ga ny (art. 51 ust. 1 pkt 1 UPoś) usta le nie za kre su
ra por tu ooś na stę pu je na wnio sek in we sto ra. Wnio sko daw ca
w ta kim przy pad ku mu si przed ło żyć wraz z wnio skiem in for -
ma cję o pla no wa nym przed się wzię ciu w za kre sie zgod nym
z art. 49 ust. 3 UPoś. Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach usta la za kres ra por tu
na mo cy po sta no wie nia, jed nak przed je go wy da niem jest
zo bo wią za ny do za się gnię cia opi nii u wła ści wych or ga nów.
Na wy da nie opi nii co do za kre su ra por tu or ga ny te ma ją 14
dni od dnia otrzy ma nia wnio sku. Na to miast or gan wy da ją cy
po sta no wie nie ma do dys po zy cji 30 dni od dnia otrzy ma nia
za py ta nia o za kres ra por tu.

Na le ży tu taj wspo mnieć, że w przy pad ku przed się wzięć
ma ją cych trans gra nicz ne od dzia ły wa nie na śro do wi sko,
obo wią zek usta le nia za kre su ra por tu jest ob li ga to ryj ny.

Dla przed się wzięć z gru py II (art. 51 ust. 1 pkt 2 UPoś)
usta le nie za kre su ra por tu na stę pu je au to ma tycz nie po pod -
ję ciu przez or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi -
sko wych uwa run ko wa niach o ko niecz no ści spo rzą dze nia
ra por tu ooś.

W przy pad ku przed się wzięć mo gą cych zna czą co od dzia -
ły wać na ob sza ry Na tu ra 2000 okre śla się w sys te mie ana lo -
gicz nym do przed się wzięć z gru py II, przy czym usta wa
mó wi, że za kres ra por tu dla tych przed się wzięć po wi nien
być ogra ni czo ny do okre śle nia od dzia ły wa nia przed się wzię -
cia w od nie sie niu do sie dlisk przy rod ni czych oraz ga tun ków
ro ślin i zwie rząt, dla któ rych ochro ny zo stał wy zna czo ny ob -
szar Na tu ra 2000.

Udział spo łe czeń stwa
Usta wa Poś zgod nie z art. 53, na rzu ca obo wią zek prze pro -

wa dze nia kon sul ta cji ze spo łe czeń stwem dla przed się wzięć,
dla któ rych zo stał spo rzą dzo ny ra port oce ny od dzia ły wa nia
przed się wzię cia na śro do wi sko. Ozna cza to, że po stę po wa -
niu ooś dla przed się wzięć na le żą cych do gru py I za wsze bę -
dzie to wa rzy szył pro ces kon sul ta cji spo łecz nych. Na to miast
dla przed się wzięć mo gą cych od dzia ły wać na śro do wi sko –
gru pa II oraz mo gą cych od dzia ły wać na ob sza ry Na tu -

ra 2000, udział spo łe czeń stwa bę dzie uza leż nio ny
od po sta no wie nia or ga nu wła ści we go do wy da nie de cy zji

o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach stwier dza ją ce go ko -
niecz ność spo rzą dze nia ra por tu. W przy pad ku gdy or gan
orzek nie brak obo wiąz ku wy ko na nia ra por tu, w po stę po wa -
niu udział spo łe czeń stwa nie bę dzie wy ma ga ny.

W pro ce du rze udzia łu spo łe czeń stwa moż na wy róż nić kil -
ka eta pów po da nych po ni żej:
l Umiesz cze nie da nych o do ku men tach do ty czą cych po stę -

po wa nia w pu blicz nie do stęp nym wy ka zie da nych.
l Po da nie do pu blicz nej wia do mo ści pod sta wo wych in for -

ma cji o pro wa dzo nym po stę po wa niu i moż li wo ści uczest -
ni cze nia w nim.

l Za po zna nie się przez spo łe czeń stwo z do ku men ta cją
spra wy.

l Roz pa trze nie uwag i wnio sków.
l Umiesz cze nie w pu blicz nie do stęp nym wy ka zie da nych

in for ma cji o pod ję tym roz strzy gnię ciu (de cy zji, pla nie,
pro gra mie).

l Po da nie do pu blicz nej wia do mo ści in for ma cji o umiesz -
cze niu w wy ka zie wska za nych wy żej da nych, oraz o moż -
li wo ści za po zna nia się z roz strzy gnię ciem wraz
z to wa rzy szą cą mu in for ma cją o zgło szo nych uwa gach
i wnio skach, oraz spo so bie ich wy ko rzy sta nia (w przy pad -
ku de cy zji ad mi ni stra cyj nych in for ma cja ta ka znaj do wać
się bę dzie w uza sad nie niu de cy zji).

Uzgod nie nia
Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych

uwa run ko wa niach przed jej wy da niem jest zo bo wią za ny
do uzgod nie nia wa run ków re ali za cji przed się wzię cia z wła -
ści wy mi or ga na mi. W tym ce lu przed kła da tym or ga nom
wnio sek o wy da nie de cy zji, ra port o od dzia ły wa niu przed -
się wzię cia na śro do wi sko lub in for ma cję o pla no wa nym
przed się wzię ciu (zgod ną z art. 49 ust. 3 UPoś), a tak że wy -
pis i wy rys z miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, je że li ta ki plan zo stał uchwa lo ny. Uzgod nień
do ko nu ją wła ści we or ga ny w ter mi nie nie prze kra cza ją -
cym 60 dni.

Or ga nem uzgad nia ją cym wa run ki re ali za cji przed się -
wzię cia jest za wsze or gan ochro ny śro do wi ska. Art. 48 ust. 2
usta wy Poś wy róż nia rów nież do dat ko we or ga ny z któ ry mi
na le ży prze pro wa dzić uzgod nie nia w okre ślo nych przy pad -
kach, i tak dla przed się wzięć wy ma ga ją cych uzy ska nia de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę obiek tu bu dow la ne go,
decy zji o za twier dze niu pro jek tu bu dow la ne go, de cy zji o po -
zwo le niu wzno wie nia ro bót bu dow la nych, a tak że de cy zji
o po zwo le niu na roz biór kę obiek tów ją dro wych, de cy zji
o usta le niu lo ka li za cji au to stra dy oraz de cy zji o usta le niu lo -
ka li za cji dro gi kra jo wej – or ga nem wła ści wym do uzgod nie -
nia jest rów nież pań stwo wy wo je wódz ki in spek tor sa ni tar ny
(dla przed się wzięć, o któ rych mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1
UPoś), lub pań stwo wy po wia to wy in spek tor sa ni tar ny 
(dla przed się wzięć, o któ rych mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 2
UPoś). W przy pad ku przed się wzięć zwią za nych z dro ga mi
oraz li nia mi ko le jo wy mi i na le żą cych do gru py I, or ga nem wła -
ści wy mi do uzgod nień jest mi ni ster wła ści wy do spraw śro do -
wi ska, oraz pań stwo wy wo je wódz ki in spek tor sa ni tar ny. 

Dla przed się wzięć, któ re mo gą zna czą co od dzia ły wać
na ob szar Na tu ra 2000 i nie są bez po śred nio zwią za ne
z ochro ną te go ob sza ru w przy pad ku gdy na le żą do gru -
py I lub II, or ga nem wła ści wym do uzgad nia nia jest wo je wo -
da, a na ob sza rach mor skich dy rek tor urzę du mor skie go. 

konsulting
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De cy zja o śro do wi sko wych 
uwa run ko wa niach zgo dy 
na re ali za cję przed się wzię cia

Wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach
na stę pu je po stwier dze niu przez or gan ją wy da ją cy, zgod no -
ści przed się wzię cia z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa -
nia, pod wa run kiem, że ta ki plan uchwa lo no. Wy ją tek
sta no wią in we sty cje do ty czą ce dróg kra jo wych.

Zgod nie z art. 56 ust. 1b Usta wy Poś de cy zję o śro do wi -
sko wych uwa run ko wa niach wy da je się przy uwzględ nie niu:
l uzgod nień wła ści wych or ga nów,
l usta leń za war tych w ra por cie lub in for ma cji o pla no wa -

nym przed się wzię ciu (je że li ra port nie po wstał),
l wy ni ków z kon sul ta cji spo łecz nych.

Przy wy da wa niu de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa -
niach or gan po wi nien uwzględ nić w jej tre ści na stę pu ją ce
ele men ty okre ślo ne art. 56 ust. 2: 
1) ro dzaj i miej sce re ali za cji przed się wzię cia,
2) wa run ki wy ko rzy sty wa nia te re nu w fa zie re ali za cji i eks -

plo ata cji, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ko niecz no -
ści ochro ny cen nych war to ści przy rod ni czych, za so bów
na tu ral nych i za byt ków oraz ogra ni cze nia uciąż li wo ści
dla te re nów są sied nich,

3) wy ma ga nia do ty czą ce ochro ny śro do wi ska ko niecz ne
do uwzględ nie nia w pro jek cie bu dow la nym,

4) wy mo gi w za kre sie prze ciw dzia ła nia skut kom awa rii
prze my sło wych, w od nie sie niu do przed się wzięć za li -
cza nych do za kła dów stwa rza ją cych za gro że nie wy stą -
pie nia po waż nych awa rii,

konsulting
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V

Ko dek so wa re gu la cja umo wy ubez pie cze nia sta no wi
trzon cy wil ne go pra wa ubez pie cze nio we go, za wie ra -
jąc tak że tzw. prze pi sy ogól ne o ubez pie cze niach (za -

miesz czo no w nich pod sta wo we za sa dy i po ję cia pra wa
ubez pie czeń go spo dar czych), wy bie ga ją ce po za ra my re gu -
la cji ko dek so wej. Nie ste ty w prze pi sach tych po mi nię to wie -
le pod sta wo wych kwe stii praw nych oraz za sad, ma ją cych
dla umo wy ubez pie cze nia zna cze nie pod sta wo we, co wpro -
wa dza za mie sza nie tak że w teo rii pra wa cy wil ne go, któ ra nie
wy pra co wa ła do tąd pre cy zyj nej kwa li fi ka cji umo wy ubez pie -
cze nia, sta wia jąc ją nie kie dy na rów ni z umo wa mi lo so wy mi.

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je po mi nię cie tak
istot nych kwe stii, jak: po ję cie wy pad ku ubez pie cze nio we go
i zda rze nia lo so we go, de fi ni cja przed mio tu ubez pie cze nia,
za kres od szko do wa nia ubez pie cze nio we go, cha rak ter praw -
ny po li sy ubez pie cze nio wej, ubez pie cze nie ge ne ral ne, ubez -
pie cze nie po dwój ne, obo wiąz ki peł no moc ni ka
przy za wie ra niu umo wy ubez pie cze nia, ubez pie cze nie
na cu dzy ra chu nek i wie le in nych.

Wpro wa dze nie do pra wa ubez pie cze nio we go pre cy zyj ne go
po ję cia zda rze nia lo so we go mia ło by nie tyl ko wa lor teo re tycz ny,
ale tak że du że zna cze nie dla prak ty ki, w któ rej ter min ten uzy skał
już ran gę praw no -ubez pie cze nio we go ter mi nu tech nicz ne go.
Obo wią zu ją ca usta wa ubez pie cze nio wa z 1990 r. o zda rze niu lo -
so wym w ogó le nie wspo mi na, a art. 805 k. c., de fi niu ją cy umo -
wę ubez pie cze nia, do po ję cia te go na wią zu je je dy nie po śred nio.

Ko dek so wa de fi ni cja wy pad ku ubez pie cze nio we go ja ko
zda rze nia lo so we go mia ła by za tem du że zna cze nie, gdyż
do ty czy ła by wszyst kich ist nie ją cych ro dza jów i form ubez -
pie cze nia go spo dar cze go, bę dąc za ra zem pró bą ju ry dycz -
ne go po wią za nia po jęć ry zy ka i nie pew no ści, ja ko
pod sta wo wych ele men tów wy zna cza ją cych isto tę ubez pie -
cze nia. Nad to umoż li wi ło by to włą cze nie wy pad ków ubez -
pie cze nio wych w sys te ma ty kę zda rzeń cy wil no praw nych,
wzbo ga ca jąc ogól ną teo rię pra wa cy wil ne go.

Pod miot ubez pie cze nia 
Ubez pie cza ją cym mo że być każ dy pod miot, któ ry po no si

ry zy ko w trak cie re ali za cji kon trak to wych ro bót bu dow la nych
lub mon ta żo wych:
– in we stor,
– wy ko naw cy uczest ni czą cy w re ali za cji kon trak tu włącz nie

z pod wy ko naw ca mi,
– pro du cen ci lub do staw cy ma szyn, urzą dzeń, in sta la cji,

od po wie dzial ni za pra ce mon ta żo we lub bez po śred nio
pro wa dzą cy mon taż.
Ubez pie cza ją cy mo że za wrzeć umo wę ubez pie cze nia

na rzecz pod mio tów uczest ni czą cych w re ali za cji kon trak tu

Prof. wiz. dr hab. inż.
Zenon
IWASZKIEWICZ
Broker Ubezpieczeniowy DB Progress
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 47

Ubezpieczenia
budowlano-montażowe jako integralna część
działalności zakładów budowlanych
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5) wy mo gi w za kre sie ogra ni cza nia trans gra nicz ne go od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko w od nie sie niu do przed się -
wzięć, dla któ rych prze pro wa dzo no po stę po wa nie
do ty czą ce trans gra nicz ne go od dzia ły wa nia na śro do wi sko,

6) w przy pad ku, o któ rym mo wa w art. 135 ust. 1 – stwier -
dze nie ko niecz no ści utwo rze nia ob sza ru ogra ni czo ne go
użyt ko wa nia.

Po nad to w tre ści de cy zji mo gą się zna leźć na ło żo ne przez
or gan na in we sto ra obo wiąz ki w za kre sie za po bie ga nia,
ogra ni cza nia i mo ni to ro wa nia od dzia ły wa nia przed się wzię -
cia na śro do wi sko, oraz ko niecz ność za pew nie nia kom pen -
sa cji przy rod ni czej. Or gan mo że rów nież na rzu cić
obo wią zek wy ko na nia ana li zy po re ali za cyj nej dla przed się -
wzięć dla któ rych wy ko na no ra port oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Ana li za po re ali za cyj na ma na ce lu po rów na -
nie rze czy wi stych po zio mów od dzia ły wa nia przed się wzię cia
na śro do wi sko z za ło żo ny mi w ra por cie. W przy pad ku gdy

po wyż sza ana li za wy ka że ko niecz ność utwo rze nia ob sza ru
ogra ni czo ne go użyt ko wa nia, wów czas do ana li zy za łą cza się
po świad czo ną przez wła ści wy or gan ko pię ma py ewi den cyj -
nej z za zna czo nym prze bie giem gra nic ob sza ru, na któ rym
bę dzie ko niecz ne usta no wie nie ob sza ru ogra ni czo ne go użyt -
ko wa nia.

Ko lej nym ele men tem de cy zji o śro do wi sko wych uwa run -
ko wa niach jest uza sad nie nie, w któ rym przed sta wia się wy -
ni ki kon sul ta cji spo łecz nych tj. spo sób wy ko rzy sta nia uwag
i wnio sków zgło szo nych w związ ku z po stę po wa niem oraz
ewen tu al ne in for ma cje o ko niecz no ści wy ko na nia ana li zy po -
re ali za cyj nej. 

Do de cy zji do łą cza na jest rów nież cha rak te ry sty ka ca łe -
go przed się wzię cia w po sta ci za łącz ni ka.

De cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach jest wią żą -
ca dla or ga nu okre ślo ne go w art. 46 ust. 4 oraz dla or ga nu
przyj mu ją ce go zgło sze nie, któ rym mo wa w art. 46 ust 4a.

pod wa run kiem, że war tość ich usług, do staw i mie nia zgro ma -
dzo ne go na te re nie bu do wy lub mon ta żu jest uję ta w su mie
ubez pie cze nia. Ubez pie czo ny mi są wszyst kie pod mio ty ob ję te
umo wą ubez pie cze nia. Pod wy ko naw ca mi są pod mio ty, któ re
na pod sta wie od ręb nych umów z ge ne ral ny mi wy ko naw ca mi
cał ko wi cie lub czę ścio wo ich za stę pu ją i wy ko nu ją na te re nie
bu do wy lub mon ta żu, do sta wy lub usłu gi za wie ra ją ce się w za -
kre sie kon trak tu ob ję te go umo wą ubez pie cze nia.

Przed miot i miej sce ubez pie cze nia 
Przed mio tem ubez pie cze nia mo gą być obiek ty bu dow la -

ne lub mon ta żo we, ma te ria ły, ele men ty, urzą dze nia i in sta la -
cje, ma szy ny, sprzęt, wy po sa że nie i obiek ty za ple cza, a tak że
mie nie oso bi ste pra cow ni ków za trud nio nych u ubez pie czo -
ne go, oraz od po wie dzial ność cy wil na ubez pie czo ne go.

Ubez pie cze niem ob ję te jest wy łącz nie mie nie zgło szo ne
w umo wie ubez pie cze nia, bę dą ce w po sia da niu ubez pie -
czo ne go i znaj du ją ce się na te re nie bu do wy lub mon ta żu.
1. Ochro ną ubez pie cze nio wą ob ję te mo gą być, bę dą ce

przed mio tem kon trak tu, wszel kie go ro dza ju obiek ty:
1) bu dow la ne w trak cie bu do wy, prze bu do wy lub re mon tu:

a) bu dyn ków miesz kal nych i użyt ku pu blicz ne go,
b) bu dyn ków pro duk cyj nych i usłu go wych,
c) bu dow li prze my sło wych i skła do wych,
d) bu dow li in ży nier skich lą do wych i wod nych,

2) mon ta żo we w trak cie mon ta żu, mo der ni za cji oraz w cza -
sie prób:
a) kon struk cji szkie le to wych, wszel kie go ro dza ju kom plet -

nych urzą dzeń i in sta la cji za kła dów pro duk cyj nych,
elek trow ni, hut i in nych jed no stek go spo dar czych,

b) po je dyn czych ma szyn, apa ra tów, ze spo łów lub urzą dzeń
skła do wych ta kich jak: tur bi ny i in ne ma szy ny 
na pę do we, tur bo ge ne ra to ry i agre ga ty, ko tły grzej ne, ma -
szy ny do prze tła cza nia i sprę ża nia, apa ra ty chłod ni cze,
sa mo dziel ne ze sta wy au to ma ty ki prze my sło wej, itp.,

3) bu dow la ne i mon ta żo we w trak cie wy ko ny wa nia zło żo -
nych za dań in we sty cyj nych: za kła dy prze my sło we, por ty
lot ni cze, elek trow nie, sieć ru ro cią go wa lub sieć dro go wa
wraz z in fra struk tu rą, itp.
2. Łącz nie z obiek tem bu dow la nym lub mon ta żo wym, bę -

dą cym przed mio tem kon trak tu, pod wa run kiem uzgod nie -

nia stron w umo wie ubez pie cze nia i za opła tą do dat ko wej
skład ki, ochro ną ubez pie cze nio wą mo gą być ob ję te:

a) ma te ria ły lub ele men ty i urzą dze nia do wbu do wa nia
bądź do za mon to wa nia; w tym tak że po wie rzo ne ubez -
pie czo ne mu;

b) sprzęt, wy po sa że nie bu dow la ne i mon ta żo we oraz
obiek ty sta no wią ce za ple cze bu do wy, jak: wia ty, ba ra -
ki ma ga zy no we i so cjal ne, rusz to wa nia, do pro wa dze -
nie ener gii elek trycz nej i wo dy, dro gi i ogro dze nia
two rzą ce ba zę za ple cza bu do wy;

c) ma szy ny bu dow la ne oraz ma szy ny, urzą dze nia i in sta -
la cje nie zbęd ne do pro wa dze nia bu do wy lub mon ta -
żu;

d) obiek ty bu dow la ne lub mon ta żo we ist nie ją ce na te re -
nie bu do wy lub mon ta żu i bę dą ce w po sia da niu ubez -
pie czo ne go,

e) mie nie oso bi ste pra cow ni ków za trud nio nych u ubez -
pie czo ne go (odzież, obu wie, ro we ry, wóz ki in wa lidz -
kie, rze czy oso bi ste, na rzę dzia wła sne, nie zbęd ne
do wy ko ny wa nia pra cy in ne rze czy któ re zwy cza jo wo
mo gą znaj do wać się w miej scu pra cy, za wy jąt kiem bi -
żu te rii i war to ści pie nięż nych).

3. Pod wa run kiem uzgod nie nia stron w umo wie ubez pie -
cze nia i za opła tą do dat ko wej skład ki, przed mio tem
ubez pie cze nia mo że być tak że od po wie dzial ność cy wil -
na de lik to wa ubez pie czo ne go w związ ku z pro wa dzo ny -
mi przez nie go ro bo ta mi bu dow la ny mi i mon ta żo wy mi.

4. Po przez obiek ty bu dow la ne i mon ta żo we bę dą ce przed -
mio tem kon trak tu ro zu mie się wszyst kie ro bo ty bu dow la -
ne i mon ta żo we, ja kie wy ko naw ca i pod wy ko naw cy
zo bo wią za ni są wy ko nać zgod nie z za war ty mi umo wa mi
oraz wszyst kie pół fa bry ka ty, ma te ria ły, ma szy ny, urzą dze -
nia i in sta la cje tech no lo gicz ne sta no wią ce część skła do -
wą lub wy po sa że nie obiek tu.

5. Za ma szy ny i sprzęt uwa ża się wszyst kie ma szy ny bu dow -
la no -mon ta żo we, któ re wy ko nu ją swo ją pra cę tyl ko w ru -
chu i tyl ko pod kon tro lą ope ra to ra.

6. Do za ple cza bu do wy za li cza się rów nież na kła dy ro bót
nie zbęd nych na przy go to wa nie pla cu bu do wy lub miej -
sca mon ta żu w tym: ro bo ty ziem ne, wy ko na nie dróg i bu -
dyn ków tym cza so wych, a tak że ogro dzeń i in nych
urzą dzeń chro nią cych te ren bu do wy lub mon ta żu.
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PY TA NIE:
Czy za ma wia ją cy na eta pie przy go to wa nia
spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie -
nia pu blicz ne go, ma pra wo wpro wa dzić
kwo tę wa run ko wą np. 10% do „przed mia ru
ro bót” i na co mo że ją wy ko rzy stać w zgod -
no ści z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa?

OD PO WIEDŹ:
Pra wo za mó wień pu blicz nych, zwa ne da lej „Pzp”, nie re -

gu lu je za sad usta la nia przez za ma wia ją ce go wy na gro dze nia
w umo wie o za mó wie nie pu blicz ne, ani do pusz czal ne go
spo so bu do ko ny wa nia roz li czeń w trak cie jej re ali za cji.
W tym za kre sie wy ko naw ca i za ma wia ją cy kształ tu ją sto su -
nek umow ny zgod nie z ogól ny mi prze pi sa mi pra wa cy wil -
ne go, w opar ciu o od płat ne umo wy cy wil no praw ne. Prze pi sy
ko dek su cy wil ne go sto su je my, o ile nic in ne go nie wy ni ka
z usta wy Pzp (art. 139). Ogra ni cze nia za sa dy swo bo dy za -
wie ra nia umów (art. 3531 KC) mo gą wy ni kać tyl ko z usta wy
Pzp i są uspra wie dli wio ne je dy nie ochro ną in te re sów pu -
blicz nych. Ogra ni cze nie swo bo dy kształ to wa nia tre ści umo -
wy po le ga przede wszyst kim na tym, że to sam za ma wia ją cy
de cy du je o jej tre ści, po nie waż przy pro ce du rach ofer to wych
skła da ne przez za in te re so wa nych wy ko naw ców ofer ty, mu -
szą od po wia dać wa run kom za mó wie nia usta lo nym z gó ry
przez za ma wia ją ce go, pod ry go rem ich od rzu ce nia.

Usta lo ny w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia
(da lej „siwz”), a na stęp nie w umo wie w spra wie za mó wie nia
pu blicz ne go, spo sób roz li cze nia za wy ko na ne ro bo ty bu -
dow la ne, mo że wska zy wać na wy na gro dze nie kosz to ry so -
we1 (ob mia ro we), al bo ry czał to we. Wy na gro dze nie
kosz to ry so we prze wi du je za pła tę wy na gro dze nia w wy so ko -
ści wy ni ka ją cej z rze czy wi ście wy ko na nych ilo ści ro bót.

Wy na gro dze nie kosz to ry so we jest usta la ne na pod sta wie
wy peł nio ne go przez wy ko naw cę tzw. przed mia ru ro bót, za -
łą czo ne go przez za ma wia ją ce go do siwz. Usta lo ne w ofer -
cie wy na gro dze nie kosz to ry so we na pod sta wie przed mia ru
ro bó t2, mo że ulec zmia nie w trak cie roz li cze nia wy ko na nych
ro bót, o kwo tę wy ni ka ją cą z ewen tu al nej róż ni cy mie dzy ilo -
ścią ro bót okre ślo nych przed mia rem ro bót pla no wa nych
do wy ko na nia, a rze czy wi sty mi ilo ścia mi wy ni ka ją cy mi z ob -
mia ru ro bó t3 wy ko na nych. Dla te go też, wy na gro dze nie wy -
ko naw cy wy ni ka ją ce z ilo ści wy ko na nych ro bót mo że być
niż sze, lub wyż sze od wy na gro dze nia kosz to ry so we go

w ofer cie. Naj czę ściej do pie ro w trak cie re ali za cji ro bót bu -
dow la nych za cho dzi moż li wość rze czy wi ste go okre śle nia
ilo ści prac ja kie na le ży wy ko nać, w sto sun ku do ilo ści za kła -
da nej przez za ma wia ją ce go w przed mia rze ro bót. Do pusz -
czal na jest za tem zmia na za kre su ilo ścio we go przed mio tu
za mó wie nia w to ku re ali za cji za mó wie nia, gdy oka że się
w wy ni ku do ko na nych ob mia rów, że okre ślo nych prac na le -
ży wy ko nać wię cej lub mniej niż za kła da no. Na to miast ilo ści
wy ko na nych ro bót, mo gą do ty czyć tyl ko ro bót opi sa nych
przed mio tem za mó wie nia i tym sa mym uwzględ nio nych
w przed mia rze ro bót. Dla te go też nie jest moż li we uwzględ -
nie nie przy tym spo so bie roz li cze nia, ro bót nie prze wi dzia -
nych w opi sie przed mio tu za mó wie nia. Ro bo ty te go ro dza ju
sta no wią za wsze no we za mó wie nie, któ re pod le ga od ręb nej
pro ce du rze, np. ja ko za mó wie nie do dat ko we (art. 67 ust. 1
pkt 5 Pzp), lub uzu peł nia ją ce (art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp). Po nie -
waż Za ma wia ją cy przy go to wu je po stę po wa nie o udzie le nie
za mó wie nia (art. 15 ust. 1 Pzp), i jest za nie od po wie dzial ny
(art. 18 ust. 1 Pzp), a więc prze są dza to o od po wie dzial no ści
zma wia ją ce go za zgod ne z art. 29 usta wy Pzp opi sa nie
przed mio tu za mó wie nia i ilo ści ro bót do wy ko na nia ja kie po -
dał w przed mia rze ro bót.

Ozna cza to w prak ty ce, że je że li wy ko naw ca otrzy mał
od za ma wia ją ce go opis przed mio tu za mó wie nia, w któ rym
przed miar ro bót za wie ra za ni żo ne ilo ści po szcze gól nych ro -
bót w sto sun ku do spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od -
bio ru ro bót, oraz pro jek tu bu dow la ne go i wy ko naw cze go, to
bę dzie on zo bo wią za ny do wy ko na nia wszyst kich ro bót za -
war tych w ww. do ku men tach, ale bę dzie miał pra wo do wy -
na gro dze nia za nie, zgod nie z za sa dą prze wi du ją cą za pła tę
wy na gro dze nia w wy so ko ści wy ni ka ją cej z rze czy wi ście wy -
ko na nych ilo ści ro bót.

Je że li w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia, jak
i w umo wie w spra wie udzie le nia za mó wie nia pu blicz ne go,
prze wi dzia ne zo sta ły kwo ty wa run ko we, to mo gą one być
prze zna czo ne na za pła ce nie kosz tów wy ni ka ją cych z ko rekt
w wy ni ku ob mia ru ro bót, któ rych nie moż na by ło prze wi -
dzieć. Do ty czy to tyl ko wy dat ków, na po kry cie wy na gro dze -
nia wy ko naw cy, w wy ni ku ko niecz no ści wy ko na nia więk szej
ilo ści ro bót prze wi dzia nych w po szcze gól nych po zy cjach
przed mia ru ro bót. Trze ba jed nak pa mię tać, że za ma wia ją cy
wy bie ra jąc ten spo sób roz li cze nia, nie mo że re ali zo wać za -
kre su rze czo we go wy kra cza ją ce go po za opis przed mio tu za -
mó wie nia usta lo ny w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia (art. 140 ust. 1 Pzp). W czę ści wy kra cza ją cej po -
za ten za kres umo wa jest nie waż na z mo cy pra wa (art. 140
ust. 3 Pzp). W tym przy pad ku, ro bo ty sfi nan so wa ne z kwo ty
wa run ko wej mu szą wy ni kać wy łącz nie z prze kro cze nia ilo ści
ro bót okre ślo nych w przed mia rze ro bót gdyż są one na stęp -
stwem ko rek ty przed mia ru, po le ga ją cej na zwięk sze niu ilo -
ści ro bót prze wi dzia nych w po szcze gól nych je go po zy cjach.
W związ ku z po wyż szym, nie ma pod staw do za kwa li fi ko wa -
nia z kwo ty wa run ko wej wy dat ków słu żą cych sfi nan so wa niu
od ręb ne go przed mio tu za mó wie nia. Wy dat ki na ro bo ty ob ję -
te przed mio tem za mó wie nia nie wy ma ga ją rów nież zmia ny
umo wy w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go, je że li kwo ty wa -
run ko we zo sta ły za pla no wa ne w siwz, a więc miesz czą się

Zbi gniew J. BO CZEK
Dyrektor Europejskiego Instytutu
Ekonomiki Rynków.
Wykładowca i Rozjemca SI DiR

1 Roz li cze nie na stę pu je w opar ciu o wy ko na ne i po mie rzo ne ilo ści ro bót. Uży wa ne w Wa run kach kon trak to wych FI DIC po ję cie „przed miar ro bót”, po win no
być tłu ma czo ne z ję zy ka an giel skie go ja ko „Ze sta wie nie (ra chu nek) ilo ścio wy”.

2 Przed miar ro bót wy ko nu je się w opar ciu o do ku men ta cję pro jek to wą, przed roz po czę ciem ro bót, jako element składowy SIWZ.
3 Obmiar ro bót wy ko nu je się po wy ko na niu okre ślo nej czę ści ro bót ob ję tych przed mia rem ro bót.
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V

w pier wot nym je go opi sie. Nie za cho dzi bo wiem w tym przy -
pad ku sy tu acja udzie le nia za mó wie nia wy kra cza ją ce go 
po za zmó wie nie pod sta wo we prze wi dzia ne w siwz, oraz
umo wie.

Z od mien ną sy tu acją ma my do czy nie nia w przy pad ku ko -
niecz no ści wy ko na nia ro bót, któ re nie zo sta ły wy mie nio ne
w opi sie przed mio tu za mó wie nia, a tym sa mym nie zo sta ły
uję te w przed mia rze ro bót (nie ob ję te za mó wie niem pod sta -
wo wym), a bez nich nie moż na wy ko nać za mó wie nia pod -
sta wo we go. Bez sprzecz nie są to ro bo ty, któ re zwięk sza ją
za kres pod sta wo we go za mó wie nia, je że li są nie zbęd ne
do je go pra wi dło we go wy ko na nia i nie by ły moż li we wcze -
śniej do prze wi dze nia. Mo im zda niem, mo gą one być po kry -
te z kwo ty wa run ko wej, ale wy dat ki w ra mach tak okre ślo nej
kwo ty wa run ko wej sta no wią sfi nan so wa nie do dat ko we go za -
kre su rze czo we go udzie lo ne go za mó wie nia, a ich roz li cze -
nie po win no na stą pić na pod sta wie od ręb nej umo wy
o udzie le niu za mó wie nia do dat ko we go.

PY TA NIE:
Czy zma wia ją cy w ra mach za mó wie nia pu -
blicz ne go, oprócz żą da nia za bez pie cze nia
na le ży te go wy ko na nia okre ślo ne go Usta wą
Pra wo za mó wień pu blicz nych, mo że do dat -
ko wo po trą cać wy ko naw cy „kwo ty za trzy -
ma ne” z fak tur za wy ko na ne ro bo ty
bu dow la ne, wte dy gdy w kontr ak cie za sto -
so wa nie ma ją Wa run ki Kon trak to we FI DIC?

OD PO WIEDŹ:
Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz ny ch4 (da lej „Pzp”) zo -

sta ła uchwa lo na w dniu 29 stycz nia 2004, a we szła w ży cie
w dniu 2 mar ca 2004 r., za wy jąt kiem kil ku na stu prze pi sów,
któ re we szły w ży cie z dniem 1 ma ja 2004 r. Pra wo za mó -
wień pu blicz nych okre śla za sa dy i tryb udzie la nia za mó wień
pu blicz nych, środ ki ochro ny praw nej, kon tro lę udzie la nia za -
mó wień pu blicz nych, oraz or ga ny wła ści we w spra wach ure -
gu lo wa nych w usta wie (art. 1 Pzp). Usta wy tej nie sto su je się
do umów za war tych przed dniem wej ścia w ży cie usta wy
(art. 220 ust. 1 Pzp).

Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych upraw nia za ma wia -
ją ce go do żą da nia od wy ko naw cy, któ ry uzy skał za mó wie -
nie pu blicz ne, usta no wie nia od po wied nie go za bez pie cze nia
na le ży te go je go wy ko na nia, któ re słu ży po kry ciu ewen tu al -
nych rosz czeń z ty tu łu nie wy ko na nia, lub nie na le ży te go wy -
ko na nia umo wy. Je że li wy ko naw ca jest jed no cze śnie
gwa ran tem, za bez pie cze nie słu ży tak że po kry ciu rosz czeń
z ty tu łu gwa ran cji ja ko ści (art. 147 ust. 2 Pzp).

W za mó wie niach pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne, wy -
so kość za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia umo wy, okre -

śla się w sto sun ku pro cen to wym do ce ny cał ko wi tej po da -
nej w ofer cie (art. 150 ust. 1 Pzp). Jed no cze śnie usta wo daw -
ca w art. 150 ust. 2 Pzp, okre ślił to za bez pie cze nie
w wy so ko ści od 2 do 10 %5 ce ny cał ko wi tej po da nej w ofer -
cie. Je że li okres re ali za cji za mó wie nia jest dłuż szy niż rok,
za bez pie cze nie, za zgo dą za ma wia ją ce go, mo że być two rzo -
ne przez po trą ce nie z na leż no ści za czę ścio wo wy ko na ne ro -
bo ty bu dow la ne, pod wa run kiem, że wy ko naw ca w dniu
za war cia umo wy wnie sie co naj mniej 30% kwo ty za bez pie -
cze nia. 

Żą da nie za ma wia ją ce go wnie sie nia za bez pie cze nia w in -
nej wy so ko ści, trze ba uznać za bez pod staw ne, kie dy usta -
wo wo ogra ni czo no moż li wość żą da nia ta kie go
za bez pie cze nia tyl ko w gra ni cach od 2 do 10%. Po nad to je -
że li usta wa Pzp upraw nia jed no cze śnie wy ko naw cę, do wy -
bo ru for my za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia umo wy
(art. 148 Pzp), to roz sze rze nie te go za bez pie cze nia przez po -
trą ca nie przez za ma wia ją ce go „kwot za trzy ma nych” wy łącz -
nie w pie nią dzu, na po kry cie ewen tu al nych rosz czeń, jest
tak że na ru sze niem Usta wy Pzp.

Wa run ki Kon trak to we FI DIC 1999, w Sub klau zu li 1.13 od -
sy ła ją do obo wiąz ku prze strze ga nia „Pra wa” (Sub klau zu -
la 1.1.6.5), a więc pań stwo we go pra wo daw stwa, ustaw,
roz po rzą dzeń i in nych ak tów praw nych. Tym sa mym opi sa -
ne w tych Wa run kach w Sub klau zu li 14.36 „kwo ty za trzy ma -
ne”, trze ba roz pa try wać w zgod no ści z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa, o czym treść Sub klau zu li wy raź nie in for -
mu je „…w za leż no ści czy ma ją za sto so wa nie…”.

Po nie waż za mó wie nia pu blicz ne, to świad cze nia za ma -
wia ne i re ali zo wa ne w opar ciu o od płat ne umo wy cy wil no -
praw ne, to sto su je się do nich prze pi sy ko dek su cy wil ne go,
o ile nic in ne go nie wy ni ka z usta wy Pzp (art. 139). Po nie waż
Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych ure gu lo wa ła za sa dy
po stę po wa nia dla za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia
umo wy, to od mien ne ure gu lo wa nie w umo wie cy wil no praw -
nej jest nie do pusz czal ne z mo cy pra wa. Wy ni ka to z art. 139
ust. 1 Usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych, gdzie prze pi sy
Ko dek su cy wil ne go sto su je się tyl ko w przy pad kach, gdy
prze pi sy Usta wy Pzp nie sta no wią ina czej. Czyn ność praw -
na sprzecz na z usta wą, al bo ma ją ca na ce lu obej ście usta wy,
jest nie waż na z mo cy art. 58 Ko dek su cy wil ne go. 

Je że li żą da ne przez za ma wia ją ce go za bez pie cze nie w wy -
ma ga nej wy so ko ści zo sta ło wnie sio ne przez wy ko naw cę, to
do dat ko wo po trą ca ne „kwo ty za trzy ma ne” z fak tur (na wet wpi sa -
ne do siw z7), trze ba trak to wać ja ko żą da nie przez za ma wia ją ce -
go umow ne go roz sze rze nia za bez pie cze nia na le ży te go
wy ko na nia umo wy. Gdy by usta wa Pzp nie okre śli ła wy so ko ści
te go za bez pie cze nia, wów czas stro ny mo gły by usta no wić ta kie
za bez pie cze nie na za sa dach swo bo dy za wie ra nia umów we -
dług swe go uzna nia (art. 3531 KC) 8, w na wią za niu do art. 473
KC [Umow ne roz sze rze nie od po wie dzial no ści]. Ta ka moż li -
wość mo że mieć jed nak miej sce tyl ko w umo wach, do któ -
rych nie ma za sto so wa nia Usta wa Pra wo za mó wień
pu blicz nych.

4 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.
5 Nieobowiązująca obecnie Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, w art. 75 ust. 4, określała, że „zabezpieczenie należytego

wykonania umowy nie może przekraczać 10% ceny ofertowej”.
6 Po dob ne ure gu lo wa nie za war te jest w Czer wo nej i Żół tej książ ce FI DIC.
7 Spe cy fi ka cja istot nych wa run ków za mó wie nia.
8 Zgod nie z art. 3531 KC stro ny za wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto su nek praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je go treść lub cel nie sprze ci wia ły się usta -

wie, co ozna cza wszyst kie źró dła po wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa w Pol sce, a więc rów nież w zgod no ści z Usta wą Pra wo za mó wień pu blicz nych. Tak
więc, od mien ne niż w Usta wie Pra wo za mó wień pu blicz nych, ukształ to wa nie sto sun ku praw ne go w za mó wie niach pu blicz nych, jest nie do zwo lo ne i nie sku -
tecz ne.
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�
Re asu mu jąc, za ma wia ją cy ma pra wo żą dać za bez -
pie cze nia na le ży te go wy ko na nia umo wy o za mó wie -
nie pu blicz ne w wy so ko ści od 2 do 10%, a je że li
re ali za cja za mó wie nia trwa dłu żej niż rok, to
na wnio sek wy ko naw cy, za zgo dą za ma wia ją ce go,
za bez pie cze nie mo że być two rzo ne przez po trą ce -
nia z na leż no ści za czę ścio wo wy ko na ne ro bo ty bu -
dow la ne, przy czym wów czas wy ko naw ca po wi nien
wnieść 30% kwo ty za bez pie cze nia w dniu za war cia
umo wy. In ne for my po stę po wa nia z mo cy pra wa są
nie waż ne.

PY TA NIE: 
Czy oprócz upraw nień bu dow la nych wy -
ma ga nych prze pi sa mi Pra wa bu dow la ne -
go, za ma wia ją cy ma pra wo żą dać
od wy ko naw cy, by oso ba któ ra bę dzie wy -
ko ny wa ła sa mo dziel ną funk cje tech nicz ną
w re ali za cji za mó wie nia pu blicz ne go (pro -
jek tant, kie row nik bu do wy) po sia da ła do -
dat ko wo staż i do świad cze nie?

OD PO WIEDŹ:
Na pod sta wie art. 22 ust. 1 pkt 1 Usta wy Pra wo za mó wień

pu blicz nych (da lej „Pzp”) o udzie le nie za mó wie nia mo gą
ubie gać się wy ko naw cy, któ rzy po sia da ją upraw nie nia
do wy ko ny wa nia okre ślo nej dzia łal no ści lub czyn no ści, je -
że li usta wy na kła da ją obo wią zek po sia da nia ta kich upraw -
nień. Na pod sta wie de le ga cji z art. 25 ust. 2 Pzp Pre zes
Ra dy Mi ni strów wy dał roz po rzą dze nie z dnia 19 ma ja 2006
r. w spra wie ro dza jów do ku men tów, ja kich mo że za dąć za -
ma wia ją cy od wy ko naw cy, oraz form, w ja kich te do ku men -
ty mo gą być skła da ne (Dz. U. Nr 87, poz. 605).
Roz po rzą dze nie okre śla spo sób po twier dze nia wy ma ga ne -
go przez za ma wia ją ce go, wa run ku po sia da nia przez wy ko -
naw cę nie zbęd nej wie dzy i do świad cze nia, oraz
dys po no wa nia po ten cja łem tech nicz nym i oso ba mi zdol ny -
mi do wy ko na nia za mó wie nia. Zgod nie § 1 ust. 2 p. 6 te go
roz po rzą dze nia, za ma wia ją cy mo że za dąć do ku men tów
stwier dza ją cych, że „oso by, któ re bę dą uczest ni czyć w wy -
ko ny wa niu za mó wie nia, po sia da ją wy ma ga ne upraw nie -
nia, je że li usta wy na kła da ją obo wią zek po sia da nia ta kich
upraw nień”. Roz po rzą dze nie w sto sun ku do tych osób, nie
na kła da po trze by po sia da nia do dat ko we go do świad cze nia.
Jest to zgod ne rów nież z prze pi sa mi Pra wa bu dow la ne go,
któ re wy ma ga po sia da nia upraw nień bu dow la nych do wy -
ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow -
nic twie, ale nie uza leż nia wy ko ny wa nia ta kiej funk cji
od po sia da nia do dat ko we go do świad cze nia (sta żu).
W przy pad ku spra wo wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz -
nych w bu dow nic twie, obo wią zek po sia da sto sow nych

upraw nień wy ni ka z Pra wa bu dow la ne go (usta wa z dnia 7
lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne – Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z póź niej szy mi zmia na mi). Ar ty kuł 12 Pra wa bu -
dow la ne go w ust. 1 i 2, okre śla sa mo dziel ne funk cje tech -
nicz ne w bu dow nic twie, któ re mo gą wy ko ny wać wy łącz nie
oso by po sia da ją ce od po wied nie wy kształ ce nie tech nicz ne
i prak ty kę za wo do wą, zwa ne „upraw nie nia mi bu dow la ny -
mi”, wy da ne przez or gan sa mo rzą du za wo do we go.

Po wyż sze uwa run ko wa nia praw ne wska zu ją, że za ma -
wia ją cy na po trze by po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia
pu blicz ne go, dla oce ny speł nia nia wa run ków udzia łu w po -
stę po wa niu tj. po sia da nia okre ślo nych upraw nień, po wi nien
uznać za wy star cza ją cy do wód po sia da nie przez wska za ną
oso bę pol skich upraw nień bu dow la nych i wpi su na li stę
człon ków wła ści wej or ga ni za cji sa mo rzą du za wo do we go.

PY TA NIE:
Jak na le ży ro zu mieć wy na gro dze nie ry -
czał to we w opar ciu o „PRAG”, lub Wa run -
ki Kon trak to we FI DIC z 1999 r. (Żół ta
książ ka), oraz Usta wę Pra wo za mó wień
pu blicz nych?

OD PO WIEDŹ:
Je że li w mo men cie pod pi sa nia umo wy, obo wią zy wa ła

w za mó wie niach pu blicz nych usta wa z dnia 29 stycz -
nia 2004 r. Pra wo za mó wień pu blicz nych (da lej „Pzp”), to
tym sa mym przy wo ły wa ne w tek ście do ku men ta cji prze tar -
go wej wa run ki „PRAG” 9, czy Wa run ki Kon trak to we FI DI C10,
nie mo gą re gu lo wać za sad i try bu udzie la nia za mó wień pu -
blicz nych w spo sób od mien ny niż w przy wo ła nej Usta wie.
Z ar ty ku łu 220 i 227 usta wy Pzp wy ni ka ja sno, że usta wa ta
ma cha rak ter obo wią zu ją cy do umów za wie ra nych po wej -
ściu usta wy w ży cie (21 dni od dnia ogło sze nia usta wy).

Pra wo za mó wień pu blicz nych nie re gu lu je na to miast za -
sad usta la nia przez za ma wia ją ce go wy na gro dze nia w umo -
wie o za mó wie nie pu blicz ne, ani do pusz czal ne go spo so bu
do ko ny wa nia roz li czeń w trak cie jej re ali za cji. W tym za kre -
sie wy ko naw ca i za ma wia ją cy kształ tu ją sto su nek umow ny
zgod nie z ogól ny mi prze pi sa mi pra wa cy wil ne go, w opar -
ciu o od płat ne umo wy cy wil no praw ne, po nie waż prze pi sy
ko dek su cy wil ne go sto su je my, o ile nic in ne go nie wy ni ka
z usta wy Pzp (art. 139).

Je że li umo wa zo sta ła za war ta w po wią za niu z Wa run ka mi
Kon trak tu na urzą dze nia i bu do wę dla ro bót pro jek to wa nych
przez Wy ko naw cę FI DIC 1999 tzw. Żół ta Książ ka, to Wa run -
ki te w Sub klau zu li 1.4 i 1.13, od sy ła ją do obo wiąz ku prze -
strze ga nia „Pra wa” (Sub klau zu la 1.1.6.5), a więc
pań stwo we go pra wo daw stwa, ustaw, roz po rzą dzeń i in nych
ak tów praw nych. Tak więc, Wa run ki Kon trak to we trze ba
roz pa try wać m. in. w zgod no ści z Usta wą Pra wo za mó wień
pu blicz nych i Ko dek sem Cy wil nym. Trze ba zwró cić rów nież

9 Prak tycz ny prze wod nik pro ce dur za wie ra nia umów w ra mach pro gra mów Pha re, Ispa oraz Sa pard. Miał szcze gól ne zna cze nie dla in we sty cji przed ak ce -
syj nych, kie dy Pol ska nie na le ża ła do Unii Eu ro pej skiej i nie mia ła pra wa zgod ne go z pra wem unij nym.

10 Stan dar do we do ku men ty kon trak to we opra co wa ne przez FI DIC (Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja In ży nie rów Kon sul tan tów) – Czer wo na książ ka gdy pro jek to -
wa nie jest po stro nie za ma wia ją ce go, a przed mio tem zle ce nia jest wy ko naw stwo ro bót bu dow la nych i Żół ta książ ka gdy pro jek to wa nie i wy ko naw stwo jest
po stro nie wy ko naw cy ro bót bu dow la nych
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uwa gę, że zgod nie z art. 3531 KC stro ny za wie ra ją ce umo wę
mo gą wpraw dzie uło żyć sto su nek praw ny we dług swe go
uzna nia, by le by tyl ko je go treść lub cel nie sprze ci wia ły 
się usta wie, co ozna cza wszyst kie źró dła po wszech nie obo -
wią zu ją ce go pra wa w Pol sce, a więc w zgod no ści m. in.
z usta wą Pra wo za mó wień pu blicz nych i Ko dek sem Cy wil -
nym. Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych, w za kre sie 
w ja kim nie re gu lu je za wie ra nia umów o za mó wie nie pu -
blicz ne, od sy ła rów nież do Ko dek su Cy wil ne go. Od mien ne
ukształ to wa nie sto sun ku praw ne go jest nie do zwo lo ne i nie -
sku tecz ne. 

Je że li przed mio tem za mó wie nia jest za pro jek to wa nie
i wy ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy Pra wo
bu dow la ne, za ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia
za po mo cą pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go. Stro ny
wów czas uma wia ją się naj czę ściej na za pła tę na leż no ści
na pod sta wie ce ny (kwo ty) ry czał to wej, zgod nie z Klau zu -
lą 14 Żółtej książki Wa run ków Kon trak tu FI DIC. Za ak cep to -
wa na ce na ry czał to wa (ofer to wa) po kry wa wszyst kie
zo bo wią za nia wo bec Wy ko naw cy we dług umo wy, ale zo bo -
wią za nie to zo sta je okre ślo ne w spe cy fi ka cji istot nych wa -
run ków za mó wie nia przez Wy ma ga nia Za ma wia ją ce go
(Pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy), któ re okre śla ją i wy -
szcze gól nia ją za kres ro bót do wy ko na nia. Wy ko naw ca zo -
bo wią za ny jest więc do re ali za cji za war tej umo wy
(przed mio tu za mó wie nia), ale w gra ni cach okre ślo nych
w pro gra mie funk cjo nal no – użyt ko wym. Za kres świad cze -
nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy jest toż sa my z je go zo -
bo wią za niem za war tym w ofer cie (art. 140 ust. 1 Pzp), a to
zo bo wią za nie z ko lei mu si być zgod ne z jed no znacz nym
i wy czer pu ją cym opi sem przed mio tu za mó wie nia (art. 29
i 31 Usta wy Pzp). Umo wa w spra wie za mó wie nia pu blicz -
ne go jest nie waż na w czę ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie
przed mio tu zmó wie nia, za war te w spe cy fi ka cji istot nych wa -
run ków za mó wie nia (art. 140 ust. 3 Pzp). Ozna cza to, że
w opar ciu o tak za war tą umo wę wy ko naw ca bę dzie zo bo -
wią za ny wy ko nać tyl ko zde fi nio wa ne w umo wie za mó wie -
nie, a za ma wia ją cy nie bę dzie mógł wy ma gać, aby
wy ko naw ca w ra mach ce ny ry czał to wej świad czył ro bo ty,
lub czyn no ści wy kra cza ją ce po za za kres wy ni ka ją cy z ofer -
ty wy ko naw cy.

Za wy ko na ne ro bo ty za ma wia ją cy ma obo wią zek za pła -
cić wy ko naw cy umow ne wy na gro dze nie ry czał to we. Ogól -
ne za sa dy wy pła ty wy na gro dze nia za war te są w Wa run kach

Kon trak to wych w Sub klau zu li 14.1. Je że li stro ny umó wi ły się
na wy na gro dze nie ry czał to we, to wy ko naw ca nie mo że żą -
dać pod wyż sze nia wy na gro dze nia w trak cie wy ko ny wa nia
ro bót. Je że li jed nak wsku tek zmia ny sto sun ków, któ rej nie
moż na by ło prze wi dzieć, wy ko na nie dzie ła gro zi ło by wy ko -
naw cy ra żą cą stra tą, sąd mo że pod wyż szyć ry czałt lub roz -
wią zać umo wę (art. 3571 KC). Ozna cza to, że wy ko naw ca
skła da jąc ofer tę na wy ko na nie ro bót bu dow la nych okre ślo -
nych w opi sie przed mio tu za mó wie nia (na za kres ro bót)
z wy na gro dze niem ry czał to wym, zo bo wią zu je się wy ko nać
przed miot za mó wie nia za za ofe ro wa ną ce nę. Isto tą ce ny ry -
czał to wej jest to, że jest ona nie zmien na w trak cie re ali za cji
ro bót i wy ko naw ca nie mo że żą dać pod wyż sze nia usta lo ne -
go wy na gro dze nia, chy ba że z przy czyn wy ni ka ją cych
z prze pi sów KC. Dla te go wy ko naw cy skła da ją cy ofer tę ce -
no wą w po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia na ro bo ty
bu dow la ne z wy na gro dze niem ry czał to wym, mu szą pa mię -
tać, że za za ofe ro wa ną ce nę bę dą zo bo wią za ni do wy ko na -
nia peł ne go za kre su rze czo we go ro bót okre ślo nych
spe cy fi ka cją istot nych wa run ków za mó wie nia, a w szcze -
gól no ści zgod nie z pro gra mem funk cjo nal no -użyt ko wym.
Nie ma wów czas zna cze nia, że przed miar ro bót za łą czo ny
do spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia za wie ra
mniej sze, lub więk sze ilo ści ro bót bu dow la nych do wy ko -
na nia, niż to wy ni ka z za kre su rze czo we go opi su przed mio -
tu za mó wie nia (pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go),
po nie waż wy na gro dze nie ry czał to we jest usta lo ne w okre -
ślo nej z gó ry kwo cie, sta łej i nie zmien nej, nie za leż nie
od fak tycz ne go roz mia ru lub kosz tów ro bót. Ozna cza to, że
wy ko naw ca, ja ko pro fe sjo na li sta, po wi nien sam oce nić
opła cal ność wy ko na nia za kre su rze czo we go przed mio tu
umo wy, choć by w chwi li za wie ra nia umo wy nie moż na by -
ło w peł ni oce nić ilo ści ro bót do wy ko na nia. Dla te go też, je -
że li w przed mia rze ro bót zma wia ją cy po dał sza cun ko we
ilo ści ro bót do wy ko na nia, to nie ści sło ści w tym za kre sie
(rze czy wi ste ilo ści do wy ko na nia mo gą być wyż sze lub niż -
sze), nie mo gą wpły wać na wy na gro dze nie wy ko naw cy.
Tyl ko w przy pad ku, je że li za ma wia ją cy ja ko je dy ne kry te -
rium opi su przed mio tu za mó wie nia po dał za kres rze czo wy
ro bót do wy ko na nia w po sta ci ilość ro bót do wy ko na nia (np.
wy ko na nie 3 km dro gi), to wów czas wy na gro dze nie ry czał -
to we obej mu je wy ko na nie tej ilo ści ro bót, a ilość ta sta no wi
je dy ne zo bo wią za nie wy ko naw cy w ra mach wy na gro dze nia
ry czał to we go.

WY RO KI SĄ DO WE:
Wy rok Są du Ape la cyj ne go w Po zna niu  z 6 mar ca 2001 r. I ACa 1147/2000:

„Je że li za wy ko na ne dzie ło stro ny usta li ły wy na gro dze nie ry czał to we, do łą cze nie przez wy ko naw cę do umo wy kosz -
to ry su nie ma zna cze nia, a do ku ment ten uznać na le ży je dy nie za uza sad nia ją cy me ry to rycz nie ofe ro wa ną przez przyj -
mu ją ce go za mó wie nie kwo tę wy na gro dze nia ry czał to we go”.

Wy rok ZA UZP/ZO/0-1460/05 z dnia 24 czerw ca 2005 r.:
„Zgod nie z pkt III pro jek tu umo wy – do ty czą cym wy na gro dze nia, oraz pkt V – do ty czą cym roz li cze nia ro bót, wy na gro -
dze nie za przed miot za mó wie nia ma cha rak ter sta ły dla za kre su ro bót ob ję tych prze tar giem. Do dat ko wo po twier dza
to rów nież wy móg wy peł nie nia ta bel ele men tów sca lo nych do ofer ty. Tym sa mym ce na osta tecz na po da na w ofer cie
jest ce ną okre ślo ną za ca ły przed miot za mó wie nia. W ta kim przy pad ku nie ma ją zna cze nia nie ści sło ści w kosz to ry sach
ofer to wych, po nie waż wy ko naw ca i tak jest zo bo wią za ny wy ko nać przed miot za mó wie nia za za ofe ro wa ną ce nę”.
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12 gru dzień 2007
pod czas ze bra nia Za rzą du SI DiR za pa dły osta -
tecz ne de cy zje do ty czą ce pro gra mu, wy kła -
dow ców, ter mi nu i miej sca prze pro wa dze nie
kon fe ren cji „Bez pie czeń stwo Środ ków Pu blicz -
nych w In we sty cjach Bu dow la nych”. Usta lo no,
że kon fe ren cja od bę dzie się w dniach 13 – 14
mar ca (czwar tek -
- pią tek) 2008 w ho te lu Ho li day Inn przy uli cy
Zło tej 48/ 50 w War sza wie. 
Współ or ga ni za to rem kon fe ren cji jest Pol skie
Sto wa rzy sze nie Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo -
co wych a je go pre zes Je rzy Ja cek Ry biń ski –
jed nym z Wy kła dow ców. 
Pa tro nat me dial ny nad kon fe ren cją obej mie „In -
ży nier Bu dow nic twa”. O pa tro nat me ry to rycz ny
zo sta ną po pro sze ni Pa ni Elż bie ta Bień kow ska
Mi ni ster Roz wo ju Re gio nal ne go oraz Pan Ce za -
ry Gar bar czyk Mi ni ster In fra struk tu ry.
Usta lo no tak że li stę za pro szo nych Go ści re pre -
zen tu ją cych peł ne spec trum stron za an ga żo wa -
nych w re ali za cję in we sty cji ce lu pu blicz ne go.
Głów nym prze sła niem spo tka nia win no być
uka za nie praw nych ram oraz pro ce dur za bez -
pie cza ją cych przed się wzię cia in we sty cyj ne
z wy ko rzy sta niem środ ków pu blicz nych a tak że
wska za nie mo gą cych się po ja wić w pro ce sie in -
we sty cyj nym za gro żeń i kon flik tów oraz spo so -
bu ich efek tyw ne go roz wią zy wa nia. 
Te ma ty ka kon fe ren cji obej mu je za tem peł ny za -
kres za gad nień zwią za nych z pro ce sem re ali za -
cji przed się wzię cia in we sty cyj ne go po cząw szy
od przed sta wie nia de fi ni cji „środ ków pu blicz -
nych” po przez wska za nie wa run ków praw nych
re ali za cji in we sty cji, na rzę dzi za rzą dza nia pro -
ce sem in we sty cyj nym (od mo men tu przy go to -
wa nia po przez nad zór aż do roz li cze nia i au dy tu
koń co we go) aż po opis spo so bów roz wią zy wa -
nia spo rów po ja wia ją cych się w związ ku z re ali -
zo wa nym pro jek tem.
Za mie rze niem or ga ni za to rów jest zwró ce nie pu -
blicz nej uwa gi na za gro że nia mo gą ce się po ja -
wić w związ ku z wy ko rzy sta niem przy zna nych
Pol sce fun du szy unij nych i za ini cjo wa nie dys ku -
sji na te mat spo so bów prze zwy cię że nia tych za -
gro żeń.
Re fe ra ty na kon fe ren cję oraz ma te ria ły zwią za ne
z kon fe ren cją – pro si my nad sy łać do 15 lu te go
na ad res biu ra SI DiR: biu ro@si dir.pl.
Pro gram kon fe ren cji, li stę za pro szo nych Go ści
oraz wa run ki uczest nic twa znaj dą Pań stwo
na na szej stro nie: www.si dir.pl. 

7- 9 sty czeń 2008
Tre ne rzy SI DiR prze pro wa dzi li 3 – dnio we
szko le nie za mknię te z za kre su FI DIC przy go -
to wa ne na spe cjal ne za mó wie nie in sty tu cji fi -
nan so wej.

19 sty czeń 2008
pierw sze w ro ku 2008 ze bra nie Za rzą du po -
świę co ne zo sta ło omó wie niu pla nów na nad -

cho dzą cy rok, w tym pla nów wy daw ni czych
(ko niecz no ści wzno wień więk szo ści pu bli ka -
cji SI DiR) i do ty czą cych dys try bu cji Biu le ty nu,
prze pro wa dza nych przez SI DiR szko leń,
współ pra cy z EF CA; pra cy po szcze gól nych
grup ro bo czych, naj bliż sze go spo tka nia Dy -
rek to rów i Se kre ta rzy Ge ne ral nych w mar cu
i kon fe ren cji oraz GAM w ma ju 2008.

22 sty czeń 2008
od bę dzie się w Bruk se li or ga ni zo wa ne wspól -
ne przez EF CA i AF NOR (fran cu ską in sty tu cję
po wo ła ną spe cjal nie do zba da nia moż li wo ści
stan da ry za cji bran ży in ży nie rii kon sul tin go wej
w Eu ro pie) spo tka nie po świę co ne pro ble mo -
wi zbu do wa nia jed no li tych wa run ków dzia ła -
nia dla in ży nie rii kon sul tin go wej we
wszyst kich kra jach Eu ro py, dzię ki cze mu fir -
my sek to ra mo gły by kon ku ro wać ze so bą
w spo sób otwar ty i uczci wy. W sy tu acji obec -
nej, kie dy ma my do czy nie nia z du żym stop -
niem kom pli ka cji usług in ży nier skich
i ko niecz no ścią współ dzia ła nia z in ny mi bran -
ża mi, istot nym za gad nie niem sta je się ja sne
okre śle nie ro li, za kre su dzia ła nia i od po wie -
dzial no ści po szcze gól nych uczest ni ków
wszyst kich faz re ali za cji pro jek tu.
Po nie waż ak tu al nie wy stę pu ją po waż ne róż ni -
ce w spo so bie do star cza nia i re gu la cjach
praw nych do ty czą cych usług in ży nie rii kon sul -
tin go wej w róż nych kra jach EU a za ra zem
wzra sta licz ba kon trak tów po nad – na ro do -
wych ko niecz no ścią sta je się prze pro wa dze -
nie ja kiejś for my stan da ry za cji.
Przed sta wi cie lem SI DiR przy Gru pie Ro bo -
czej ds. Stan da ry za cji EF CA, bio rą cym ak tyw -
ny udział w jej pra cach a tak że w pro gra mie
re ali zo wa nym wspól nie z AF NOR (a fi nan so -
wa nym przez Ko mi sję Eu ro pej ską) jest Pan
Ry szard Dub no. Bę dzie on też re pre zen to wał
SI DiR na spo tka niu 22 stycz nia. Ogó łem
w pra cach Gru py (wy wie ra ją cej wpływ na le -
gi sla cję unij ną) bie rze udział 13 przed sta wi -
cie li or ga ni za cji człon kow skich EF CA.

30-31 sty czeń 208
Prze pro wa dzo ne zo sta nie w bu dyn ku NOT
w War sza wie ko lej ne szko le nie otwar te SI DiR
pod ty tu łem „Wa run ki Kon trak to we FI DIC”. Szko -
le nie to, o cha rak te rze ogól nym i wpro wa dza ją -
cym w za gad nie nia Wa run ków FIDC cie szy się
nie słab ną cym po wo dze niem wśród wszyst kich
stron uczest ni czą cych w re ali za cji kon trak tu: in -
we sto rów, firm pro jek to wych i wy ko naw czych
czy kon sul tin go wych a tak że praw ni ków i przed -
sta wi cie li bran ży ubez pie cze nio wej.
Har mo no gram szko leń na pierw szy kwar -
tał 2008 za miesz czo ny jest na na szej stro nie
www.si dir.pl.

Gra ży na Łu ka – Dok tor ska
Dy rek tor Biu ra SI DiR

aktualności

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR


