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Tomasz LaTawiec
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 

i Rzeczoznawców (SIDiR) 
Prezes Zarządu Pierwsza wydanie „Standardów Realizacji Inwestycji SIDiR” („SRI”) rozeszło 

się na przysłowiowym pniu. Zebraliśmy wiele pochlebnych recenzji, ale też 
i uwag. Prace nad drugim wydaniem były więc naturalną konsekwencją. 
Zespół autorów z Komitetu Standaryzacji SIDiR, działających pod prze-

wodnictwem kolegi Michała Skorupskiego, długo dyskutował czym powinien być 
„standard” oraz czy powinien on wynikać z przyjętej praktyki, czy wręcz odwrotnie 
– praktyka powinna wynikać ze „standardu”. 

Nie bez powodu w ramach działalności statutowej SIDiR staramy się, by SRI 
były powszechnie znane i – co oczywiste – stosowane przez wszystkich zaangażo-
wanych w budowlany proces inwestycyjny. Jestem przekonany, że standaryzacja 
w sposób oczywisty wpływać powinna na efektywność procesu inwestycyjnego, 
jakość końcową, szeroko rozumiane bezpieczeństwo i zmniejszenie liczby sporów 
powstających w związku z tym procesem. Wydaje mi się, że jako branża – zarówno 
wykonawcy jak i inwestorzy – dojrzeliśmy do stosowania standardów. Niech przy-
kładem będą tworzone i przyjmowane przez różne organizacje branżowe „matryce 
ryzyk” dla różnych modeli realizacji inwestycji. Co ciekawe są one zgodne z tymi, 
które zaproponowaliśmy w pierwszej edycji SRI. Tocząca się od kilkunastu mie-
sięcy dyskusja o konieczności wypracowania standardu umownej waloryzacji wy-
nagrodzenia to wyraźny sygnał, że strony mają świadomość, że problemu nie da się 
zamieść pod dywan. Nie tylko wykonawcy zauważyli problem właśnie teraz, gdy ceny 
podstawowych materiałów zaczęły galopować bez perspektyw na zmianę tempa. 
Zamawiający też wiedzą, ze koniec końców ten problem dotknie realizowane przez 
nich dzisiaj inwestycje i ich budżety. Do naszego Stowarzyszenia zwraca się coraz 
większa grupa zamawiających publicznych z prośbą o opinie w zakresie możliwości 
zwaloryzowania wynagrodzenia i oceny tego, czy w przypadku ewentualnego sporu 
o nadzwyczajną zmianę okoliczności ich szanse na wygraną są duże czy małe. To 
też znak czasu…

Drugie wydanie SRI omawia 39 standardów i uwzględnia uwagi zgłaszane do 
pierwszego wydania przez użytkowników SRI. Zamysłem autorów i Zarządu SIDiR 
jest chęć stworzenia Biblioteki Inżyniera Konsultanta, której podstawą będą SRI, 
uzupełniane przez monograficzne wydawnictwa szeroko opisujące kwestie doty-
czące wybranych standardów. Jak wspomniałem w „Słowie Wstępnym” do pierw-
szego wydania SRI – będą one żywe, co znaczy, że systematycznie będą uaktualniane 
i rozbudowywane. Zachęcam wszystkich członków SIDiR oraz osoby niezwiązane 
z naszym Stowarzyszeniem, do włączenia się w redakcję kolejnych standardów – 
katalog spraw do ustandaryzowania jest bowiem stale otwarty. Rolę standardów 
błyskotliwie ujął Scott Steedman – Dyrektor Generalny BSI w wywiadzie dla na na-
szego biuletynu: standardy to najtańsza możliwa forma konsultingu – całkowicie się 

Standardy rozwiążą większość 
naszych problemów



4 KONSULTANT           październik 2021

pod tym podpisujemy. Drugie wydanie już w najbliższych dniach będzie dostępne 
w Bibliotece SIDiR. Dziękuję w tym miejscu koledze Michałowi Skorupskiemu za 
jego zaangażowanie i upór w tworzeniu SRI. Nie mogę pominąć w tym miejscu in-
nych autorów wchodzących w skład zespołu redakcyjnego – wielkie podziękowania 
należą się także i Wam.

Także dziś mogę napisać, że rozpoczęliśmy współpracę z BSI (British Standard 
Instutute) zmierzającej do wydania polskojęzycznej wersji standardu dla PAS128, 
w czym pomogą nam koledzy z firmy GISonLINE. Podczas niedawnej rozmowy 
w podcaście PRZE:budowa akurat była mowa o tym, że tragicznego wypadku 
w Szczyrku można byłoby uniknąć, gdyby taki standard w Polsce był znany i stoso-
wany. Naszym obowiązkiem jest podpowiadać dobre rozwiązania, które nie tylko 
chronią życie, ale również w pozwalają na eliminację błędów w naszej codziennej 
pracy. 

Mam nadzieję, że ta kolejna publikacja po „Standardach Procedowania (Proto-
kół) Brytyjskiego Towarzystwa Prawa Budowlanego (SCl) w Sprawie Opóźnień i Zakłó-
ceń Realizacji Inwestycji Budowlanych” również znajdzie duże uznanie uczestników 
rynku budowlanego. 

Mam też inną ciekawą informację – już 6 listopada rozpoczynają się studia 
podyplomowe „Inżynier Kontraktu”, które SIDiR organizuje wspólnie z Akademią 
Praktyków Prawa Uczelni Łazarskiego. To też się wpisuje w nasze działania statutowe 
i w jakimś stopniu także w szerzenie dobrych praktyk i wprowadzanie standaryzacji.

Na tym nie koniec. W dniach 24 / 25 listopada 2021 r. zapraszam na 8. edy-
cję Konferencji SIDiR i Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR poświęconej 
alternatywnym metodom rozstrzygania sporów. Partnerem Merytorycznym jest 
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej – to też znak czasu. Jesteśmy 
postrzegani jako organizacja obiektywna, profesjonalna i wnosząca dużo dobrego 
do szeroko rozumianego budownictwa. Konferencja prowadzona będzie w formule 
zdalnej, a fakt, iż program „uszyty jest na miarę”, prelegenci i wykładowcy znako-
mici, a uczestnictwo będzie bezpłatne, pozwala mi snuć domysły co do rekordowej 
liczby uczestników. Dla przypomnienia – w marcu mieliśmy 1.160 uczestników! 

Warte wysłuchania są wszystkie odcinki naszego podcastu PRZE:budowa – tych 
wszystkich którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcam do poświęcenia czasu.

Fot. Quality Studio
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Dr scoT sTeeDman 
Dyrektor Generalny British Standard  

Institute (BSI),
wiceprezydent International  

Organization for Standardization (ISO)

SIDiR: Chociaż BSI i Twojego nazwiska nie znajdziemy na liście największych 
influencerów, to jednak Twoja praca ma wpływ dosłownie na wszystkich w Wielkiej 
Brytanii, Europie i na całym świecie. Jak inżynier stał się tak wpływowy?
Scott Steedman: Przez wiele lat byłem pracownikiem naukowym na Uniwersyte-
cie Cambridge na wydziale inżynierii, a następnie spędziłem 20 lat pracując jako 
inżynier konsultant, głównie w budownictwie infrastrukturalnym przy projektach 
krajowych i międzynarodowych jak mosty i porty. Specjalizowałem się w ryzyku 
i katastrofach budowlanych i przeprowadziłem wiele dochodzeń z tego zakresu.

Zawsze pasjonowała mnie rola wiedzy w procesie rozwoju organizacji. W latach 
90tych, kiedy procowałem dla firmy inżynierskiej Sir Alexander Gibb and Partners 
po raz pierwszy poproszono mnie o wprowadzenie systemu zarządzania jakością 
w firmie za pomocą brytyjskiego standardu, obecnie nazywanego normą ISO 9001. 
Efekty wdrożenia systemu były dla mnie dość zaskakujące, ponieważ wywodziłem 
się ze środowiska akademickiego i niewiele wiedziałem o tym, w jaki sposób firmy 
stosują normy. Oczywiście byłem świadomy aspektów technicznych i tego, w jaki 

sposób inżynierowie stosują normy do prac projektowych i specyfikacji, ale nie wie-
działem, że mogą one pomóc firmom w podniesieniu wydajności pracy i wydajno-
ści w ogóle.

Nie myślałem o normach jak o narzędziu dla biznesu, które może pomóc w jego 
rozwoju i odniesieniu sukcesu. Myślałem o normach jak o czymś technicznym, 
może trochę nudnym, ważnym, ale nudnym. I wtedy zdałem sobie sprawę, że tak 
naprawdę normy to wiedza dla biznesu. Powinniśmy tak naprawdę myśleć o nor-
mach jako o najtańszej formie doradztwa, jaką można sobie wyobrazić.

1 W języku angielskim słowo standard oznacza zarówno normę, jak i standard. W tłumaczeniu przyjęto 
elastyczną i arbitralną zasadę wymiennego stosowania tych pojęć w zależności od kontekstu. 

Standardy – najtańsza forma 
doradztwa, jaką możesz sobie 
wyobrazić1

Rozmawiają: 
Dr Scot Steedman – Dyrektor Generalny BSI, wiceprezydent ISO
Rafał Bałdys Rembowski (SIDiR) – redaktor naczelny.

Nie myślałem o normach jak o narzędziu dla biznesu, 
które może pomóc jego rozwoju i odniesieniu sukcesu. 
Myślałem o normach jak o czymś technicznym, może 
trochę nudnym, ważnym, ale nudnym. 
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Normy to najlepsze praktyki zebrane i opracowane przez 
ludzi z różnych branż, instytucji rządowych, akademickich 
i społecznych, ludzi takich jak ty, ludzi z innych firm i or-
ganizacji posiadających wiedzę specjalistyczną i zaintereso-
wane danym tematem. Ważną cechą opracowywanych przez 
nas międzynarodowych norm jest to, że reprezentują poglądy 
wszystkich interesariuszy, na których dany standard może 
mieć wpływ. To fantastyczna koncepcja, bo we współczesnym 
świecie nie chcemy tylko jednego punktu widzenia, chcemy 
osiągnąć konsensus co do tego, jak pojmujemy dobro i chcemy, 
aby opinia publiczna, przemysł, rząd, naukowcy, wszyscy mo-
gli uczestniczyć w debacie i zająć stanowisko.

W latach 90-tych byłem dyrektorem w firmie inżynier-
skiej odpowiedzialnym za proces wdrożenia normy ISO 
9001. Początkowo to była ciężka praca, ponieważ musieliśmy 
się przeorganizować, ale zauważyliśmy poprawę wydajności 
o około 20%, prawie z dnia na dzień. Powód poprawy produk-
tywności był prosty. W przeszłości 
prowadziliśmy projekty polega-
jące na projektowaniu i realizacji 
robót, ale zdarzały się błędy, ko-
nieczne były przeróbki i pojawiały 
opóźnienia. Ponadto marnowano 
mnóstwo czasu na zarządzanie, 
klienci się denerwowali i  poja-
wiały się roszczenia. Kiedy wpro-
wadziliśmy ISO 9001, z dnia na 
dzień wszyscy musieli przeorganizować swoją pracę, wprowa-
dzić poprawne ewidencjonowanie, właściwe przeglądy z zarzą-
dzaniem ryzykiem i tak dalej. Popełnialiśmy znacznie mniej 
błędów i rzadziej musieliśmy wprowadzać zmiany do projek-
tów. W efekcie kończyliśmy nasze projekty szybciej i bardziej 
terminowo. To było bardzo udane wdrożenie i doprowadziło 
do skokowej zmiany w jakości działania.

SIDiR: Nie było więc dla ciebie zaskoczeniem, że to 
inżynierowie rozpoczęli całe to zamieszanie związane ze 
standardami.

Koncepcja wspólnych międzynarodowych norm powstała 
z potrzeby rozwiązania rzeczywistego problemu związanego 
z bezpieczeństwem. Pod koniec XIX wieku na statkach zaczęto 
montować instalacje elektryczne i kiedy cumowały w różnych 
portach, podłączały się do lokalnego źródła zasilania. Niestety 
z braku wspólnego standardu podłączania przewodów docho-
dziło do porażeń prądem. Elektryczność zabijała ludzi i to był 
naprawdę poważny problem. Inżynierowie elektrycy jako 
pierwsi stwierdzili, że muszą coś wspólnie uzgodnić. 

Drugim czynnikiem wymuszającym standaryzację była 
masowa produkcja. Przemysł nie mógł rozpocząć produkcji 
masowej bez wcześniejszych ustaleń dotyczących podstawo-
wych parametrów w łańcuchach dostaw takich jak wymiary 
elementów metalowych, gwintów czy skali i wielkości przy-
rządów mierniczych.

W 1901 roku organizacje zawodowe inżynierów Wielkiej 
Brytanii powołały w Londynie pierwszy Komitet Standardów 

Inżynieryjnych (Engineering Standards Committee ESC). In-
żynierowie zdali sobie sprawę, że muszą poczynić wspólnie 
ustalenia, bo inaczej będzie jak na Dzikim Zachodzie, tylko 
chaos. W tamtym czasie na rynku dostępnych było aż 56 róż-
nych profili torów kolejowych. Nie da się budować kolei, nie 
mówiąc już o całej sieci, przy takim rozdrobnieniu rynku. 
Tak więc samo uzgodnienie, jak powinien wyglądać profil to-
rów kolejowych i jakie powinien mieć wymiary umożliwiło 
różnym firmom inżynieryjnym, niezależnie od tego, czy są 
projektantami, dostawcami czy wykonawcami podniesienie 
wydajności pracy i możliwość konkurowania pod względem 
jakości produktów. Idea wspólnej pracy nad ujednoliceniem 
podstawowych parametrów technicznych różnych produktów 
i komponentów była początkiem nowoczesnej standaryzacji.

W tamtych czasach komisje standaryzacyjne składały się 
oczywiście z zespołów inżynierów reprezentujących firmy z po-
szczególnych branż, którzy wspólnie uzgadniali treść norm.

SIDiR: A jak to wygląda dzisiaj?
Obecnie międzynarodowe komitety standaryzacyjne 

muszą składać się z przedstawicieli wszystkich zaintereso-
wanych stron, których dana norma dotyczy oraz użytkowni-
ków końcowych oraz inżynierów danych branż. Równolegle 
istnieją również normy stowarzyszeń branżowych, które są 
opracowywane przez organizacje zawodowe i konsorcja, które 
opracowują dedykowane i bardzo specjalistyczne specyfika-
cje techniczne.

Niektóre firmy decydują się rozwijanie własnych we-
wnętrznych standardów, zamiast stosować normy między-
narodowe. Jest to powszechne w branży telekomunikacyjnej 
i informatycznej. Aplikacje mobilne wykorzystują algorytmy, 
które często są zgodne z autorskimi standardami. Niestety, 
użytkownik nie wie, jak faktycznie działają algorytmy i nie 
miał możliwości wzięcia udziału w tworzeniu takiego stan-
dardu. Bezpieczeństwo danych jest więc przykładem wpływu 
prywatnych standardów na nasze życie.

Przez dziesięciolecia ubiegłego wieku firmy uparcie stoso-
wały prywatne lub autorskie normy. Powszechnie stosowano je 
w sektorze kolejowym i budownictwie morskim, ale z czasem 
stało się oczywiste, że takie podejście jest droższe, mało efek-
tywne i generuje szereg innych ryzyk. Okazało się, że bardziej 
opłaca się wypracowanie wspólnych ustaleń, włącznie do prac 
innych uczestników sektora oraz tych, na których standard 
może mieć wpływ, w tym rządowych ekspertów, niezależnie 
od tego, czy norma ma dotyczyć procesu biznesowego, czy 
specyfikacji.

Inżynierowie zdali sobie sprawę, że muszą poczynić 
wspólnie ustalenia, bo inaczej będzie jak na Dzikim 
Zachodzie, tylko chaos. 
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Ten model działania rozwinął się do formy, którą mamy 
dziś: pełne spektrum norm o różnej sile oddziaływania: od 
standardów międzynarodowych z formalnym umocowaniem 
w prawie poprzez krajowe delegacje (np. PKN – przypis red.) 
po standardy nieformalne i prywatne. Rządy na różne sposoby 
wykorzystują normy do wspierania własnych regulacji praw-
nych. Ogólnie rzecz biorąc, rządy wolą stosować sformalizowane 
standardy, które są neutralne i niezależne od technologii. Na 
jednolitym rynku Komisja Europejska stosuje normy opraco-
wane przez CEN i CENELEC2 w celu zapewnienia domniema-
nia zgodności. Dotyczy to około 18% norm europejskich (EN).

Polska wraz z innymi krajami europejskimi bardzo ak-
tywnie uczestniczy w systemie międzynarodowym poprzez 
Polski Komitet Normalizacji. Istnieją trzy kraje europejskie, 
które mają stałe role w światowych organizacjach standary-
zujących ISO i IEC, Niemcy, Wielka Brytania i Francja, obok 
Japonii, Chin i USA. W Europie naszym wspólnym zobowią-
zaniem jest praca nad międzynarodowymi i europejskimi nor-
mami regionalnymi, które następnie przyjmujemy jako normy 
krajowe, wycofując wszelkie stare lub sprzeczne normy.

SIDiR: Gdybyśmy mieli określić po co w zasadzie firmy mają 
stosować normy?

Normy są stosowane przez firmy z trzech powodów:
• Po pierwsze dlatego, że niektóre normy są regulowane 

przez rządy. Takie normy nazwałbym technicznymi, 
w przypadku, gdy rząd decy-
duje się na ustalenie normy 
lub odniesienie się do normy 
branżowej, a następnie wpi-
suje je do prawa i wymaga 
ich przestrzegania. Najbar-
dziej oczywistym przykła-
dem jest limit prędkości 
na drogach. Limit jest usta-
lany przez rząd, a następnie 
używa fotoradarów, aby go kontrolować. Jeżeli udowodnią 
ci, że złamałeś prawo, karzą cię. Władze wyznaczają stan-
dardy i ciężar dowodu spoczywa na właściwych organach.

• Drugim powodem, dla którego firmy stosują normy, jest 
to, że są one wymagane w kontraktach przez klientów. To 
najczęstsza sytuacja, w której stosuje się normy „business 
to business”. Taki standard jest dobrowolny, ponieważ jest 
to wybór firmy, żeby pracować dla danego klienta, ale 

2 Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Europejski Komitet 
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)

uwarunkowany spełnieniem jego wymagań. Więc mogę 
być klientem rządowym, np. chcę zbudować kolej, chcę 
zbudować port, projekt infrastrukturalny lub budynek. 
Określam normy, które chcemy stosować w umowie, więc 
obowiązkiem umownym dla naszych dostawców staje 
się stosowanie określonego zestawu norm. Przynosi to 
ogromne korzyści dla zamawiającego i dostawcy. Kiedy 
rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w 2012 r., że planuje okre-
ślić stosowanie wspólnych norm dla modelowania infor-
macji o budynku, zapoczątkował rozwój norm serii PAS 
1192, które później stały się normą ISO 19650. Nie wy-
muszali tego poprzez regulacje, a jedynie wykorzystali 
system zamówień publicznych do napędzania transfor-
macji branży i zachęcania firm do przyjmowania nowych 
i lepszych praktyk.3 

• Trzeci sposób stosowania norm jest czysto dobrowolny, 
ponieważ firmy postrzegają treść normy jako wiedzę, 
czyli efektywne źródło tanich porad dotyczących najlep-
szych praktyk. Norma dotycząca zarządzania ryzykiem, 
zarządzania energią, bezpieczeństwa cybernetycznego 
lub ciągłości działania może dostarczyć przydatnych 
wskazówek dla kierownictwa firm jak poprawić zarządza-
nie. Oczywiście istnieje potrzeba zainwestowania czasu 
i wysiłku w ich wdrożenie, ale korzyści w obszarze pro-
duktywności, wydajności, konkurencyjności i odporności 
na kryzys z czasem pojawią.

Szczerze mówiąc, dzisiaj pomysł, jakie zagadnienia nor-
malizować może pochodzić dowolnego obszaru biznesu. Mo-
żesz wejść na stronę BSI i zaproponować nową normę. Rocznie 
publikujemy około 2500 nowych norm i wycofujemy około 
1500 takich, które nie są już potrzebne lub są sprzeczne z in-
nymi normami. Odbywa się to w ten sposób, że rząd lub biznes 
mogą wyjść z inicjatywą poprawy jakości, bezpieczeństwa lub 
wydajności czegoś, a następnie omawiamy problem i ustalamy 

3 Od 2016 roku W Wielkiej Brytanii technologia BIM jest wymagana 
obligatoryjnie w zamówieniach publicznych

W Europie naszym wspólnym zobowiązaniem jest 
praca nad międzynarodowymi i europejskimi normami 
regionalnymi, które następnie przyjmujemy jako normy 
krajowe, wycofując wszelkie stare lub sprzeczne normy.

Rocznie publikujemy około 2500 nowych norm 
i wycofujemy około 1500 takich, które nie są już potrzebne 
lub są sprzeczne z innymi normami. 
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zakres. Ciekawym przykładem jest standard wycofania pro-
duktu z rynku. W Wielkiej Brytanii jakiś czas temu wystąpiły 
problemy z urządzeniami gospodarstwa domowego, pralkami 
itd., a nasz rząd chciał standardu wycofywania produktów, aby 
producenci wiedzieli, jak postępować, jeśli z jakiegokolwiek 
powodu będą musieli wycofać produkt z rynku. Rząd zwrócił 
się do BSI, abyśmy opracowali normę wycofywania produk-
tów, co miało rozwiązać problem w skali kraju. Zrobiliśmy to 
i wypracowaliśmy skuteczną normę. Następnie rząd udostęp-
nił ją producentom i zachęcił do dobrowolnego wykorzysta-
nia. Drugim przykładem były normy modelowania informacji 
o budynku (BIM – przypis. red.). Ponownie, to rząd dał sygnał 
branży: jeśli nie zorganizujecie się sami i nie wypracujecie 
wspólnych standardów, to będzie konieczna odgórna regulacja. 

Innym ważnym przykładem jest wykorzystanie norm 
do wspierania innowacji. Innowator przychodzi do nas mówi: 
Mam nową technologię i jeśli mam ją skalować i odnieść suk-
ces, potrzebuję norm. Normy są potrzebne po to, aby prawo-
dawca, przyszły łańcuch dostaw i moi klienci wiedzieli na co 
się szykować. Opracowanie nowego standardu pomoże zbu-
dować zaufanie moich inwestorów 
i może uchronić moją technologię 
przed odgórnym narzuceniem 
ograniczeń w przepisach. Dzięki 
normie mam większe szanse na 
zaprezentowanie mojej technolo-
gii światu poprzez promowanie 
mojej krajowej normy w między-
narodowym systemie norm. Tam, 
gdzie regulacje często utrudniają 
innowacje, normy rynkowe są bar-
dzo skuteczne w przyspieszaniu 
innowacji. Innovate UK4 opubli-
kował niedawno swój „Plan dzia-
łania na rzecz brytyjskiej innowacji w biznesie”, który zawiera 
obszerne odniesienia do znaczenia standardów w innowacjach.

Zawsze cieszymy się, gdy przemysł wymaga norm wspie-
rających jego interesy. Dobrym przykładem jest opracowana 
przez nas norma PAS dotycząca przestrzennej lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego PAS 128:2014. Nasze ulice pełne są 
starej infrastruktury podziemnej: kabli, rur, rowów, ale pro-
blemem jest ich dokładna lokalizacja. Infrastruktura musi być 
konserwowana, ale istnieje duże ryzyko uszkodzeń, jeśli wyko-
nawcy nie mogą być pewni dokładnej lokalizacji innych insta-
lacji podziemnych. Jest to specjalistyczna dziedzina inżynierii. 

4  https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk

Wiodące firmy inżynieryjne na rynku, mimo iż konkurowały 
ze sobą, były zainteresowane posiadaniem wspólnej normy dla 
swoich klientów. Wspólny standard umożliwiłby im pokaza-
nie swoim klientom, „jak wygląda towar”, a następnie zachę-
caliby ich do stosowania go w swoich zamówieniach. Firmy 
niestosujące tej normy nie byłyby w stanie konkurować, co 
z czasem doprowadziłoby do wzrostu wydajności całego sek-
tora tych usług.

PAS oznacza publicznie dostępną normę i jest rodzajem 
normy szybkiej ścieżki, którą możemy rozwijać szybciej niż 
pełną normę krajową lub międzynarodową i którą możemy 
wykorzystać do pilotowania nowych pomysłów. Norma BIM 
ISO 19650 również rozpoczynała jako seria PAS. Normę PAS 
można stosować na całym świecie i jeśli dana norma odniesie 
sukces i pojawi się zainteresowanie ze strony innych krajów, 
możemy zaproponować ją jako normę ISO.

Tak więc przemysł prosi o normy, innowatorzy proszą 
normy, rząd prosi o normy oraz sami konsumenci. Ochrona 
konsumentów jest bardzo ważną częścią naszej działalności, 
dlatego przy naszej organizacji działa Sieć Konsumentów i In-

teresów Publicznych (CPIN), która zapewnia doradztwo i re-
prezentuje konsumentów w naszych pracach nad normami 
i politykami. W naszych komitetach standaryzacji pracuje 65 
przeszkolonych przedstawicieli konsumentów.

Kiedy zgłaszana jest nowa norma, oceniamy jej wniosek 
i określamy, czy ma zaspakajać ona potrzebę interesariuszy, po-
trzebę krajową czy międzynarodową. Następnie prowadzimy 
rozmowy z biznesem, z rynkiem, rozmawiamy z rządem, żeby 
dowiedzieć się, czy rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na 
daną normę, czy też tylko jedna osoba sądzi, że to dobry po-
mysł. Gdy zdecydujemy się na dalsze działania, tworzymy 
grupę sterującą lub komitet, który prowadzi dalsze prace. 
Naszą rolą jest przewodniczenie w grupach interesariuszy, 

PAS oznacza publicznie dostępną normę i jest rodzajem 
normy szybkiej ścieżki, którą możemy rozwijać szybciej niż 
pełną normę krajową lub międzynarodową i którą możemy 
wykorzystać do pilotowania nowych pomysłów. 

Wielka Brytania nadal będzie pełnoprawnym członkiem 
CEN i CENELEC, przechodząc do nowej kategorii 
członkostwa z początkiem 2022 r. Eksperci brytyjscy 
będą uczestniczyć w pracach CEN i CENELEC jak dotąd, 
a BSI będzie przyjmować normy EN jako normy brytyjskie 
do użytku w Wielkiej Brytanii, tak jak robimy to dzisiaj. 
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a następnie pomoc w dochodzeniu do konsensu. Nasi przed-
stawiciele nie ingerują w dyskusje techniczne.

SIDiR: Jak wygląda sytuacja po oficjalnym Brexicie. Czy normy 
EN będą nadal stosowane w Wielkiej Brytanii, czy będzie 
trzeba przeorganizować strukturę standaryzacji?

Wielka Brytania jest aktywnym członkiem międzyna-
rodowego systemu standaryzacji, podobnie jak Polska. Na-
szą ambicją jest zapewnienie, aby cały nasz katalog norm 
krajowych był oparty lub zgodny z normami międzynaro-
dowymi. Przyjęte w naszym kraju międzynarodowe i euro-
pejskie normy regionalne nazywamy Brytyjskimi, ponieważ 
używamy ich w Wielkiej Brytanii. 
Około 85% dzisiejszych norm bry-
tyjskich wywodzi się z norm mię-
dzynarodowych (ISO, IEC) i EN, 
a te stanowią około 95% naszej 
pracy każdego roku. Opracowu-
jemy i utrzymujemy kilka „domo-
wych” brytyjskich norm, ale tylko 
tam, gdzie przedmiot odpowiada 
potrzebom krajowym i nie ma dla niego międzynarodowego 
zapotrzebowania. 

Od referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii 
w 2016 r. poświęciliśmy wiele czasu na szczegółowe uzgod-
nienia z naszymi kolegami z CEN i CENELEC na temat 
członkostwa Wielkiej Brytanii po wyjściu z UE, podkreślając 
zaangażowanie naszych interesariuszy w międzynarodowe 
i  europejskie systemy standardów oraz wyjaśniając we-
wnętrzne procesy, które kształtują nowe ramy rynkowe w Wiel-
kiej Brytanii oraz rolę norm w pobudzaniu handlu i innowacji. 
Cieszę się, że w czerwcu tego roku udało nam się aneksować 
umowę członkostwa w CEN i CENELEC, poprzez stworzenie 
nowej kategorii członkostwa odpowiadającej sytuacji Wielkiej 
Brytanii (i potencjalnie innych krajów), które stosują normy 
EN za zasadach rynkowych, lub normy, które są zbieżne lub 
zgodne z zasadami rynku wspólnotowego. Tego lata przeszli-
śmy rygorystyczny audyt, który miał potwierdzić, że BSI jest 
w pełni zgodny z nowymi kryteriami członkostwa. Z przyjem-
nością czytałem raport końcowy niezależnych ekspertów, po-
twierdzający, że nasze systemy i procedury są w pełni zgodne 
z wymogami członkostwa.

Zakładając, że Zgromadzenia Ogólne CEN i CENELEC za-
twierdzą rekomendacje w listopadzie, Wielka Brytania nadal bę-
dzie pełnoprawnym członkiem CEN i CENELEC, przechodząc 
do nowej kategorii członkostwa z początkiem 2022 r. Eksperci 
brytyjscy będą uczestniczyć w pracach CEN i CENELEC jak do-
tąd, a BSI będzie przyjmować normy EN jako normy brytyjskie 
do użytku w Wielkiej Brytanii, tak jak robimy to dzisiaj. W za-
sadzie interesariusze z Wielkiej Brytanii nie dostrzegą zmian 
w swojej pracy w ramach CEN i CENELEC ani też w sposobie, 
w jaki BSI będzie przyjmował i stosował normy EN w Wielkiej 
Brytanii. To wiele ułatwi przedsiębiorcom i konsumentom. 

Przez ostatnie osiemnaście miesięcy rząd Wielkiej 
Brytanii opracował system oznaczania norm podobny do 

europejskiego procesu publikacji w Oficjalnym Dzienniku 
UE, który zapewni, że normy EN będą stosowane w Wielkiej 
Brytanii w podobny sposób jak w krajach wspólnego rynku. 
Ponieważ BSI odpowiada za normy stosowane na rynkach 
zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Irlandii Północnej, ważne 
jest, abyśmy utrzymywali spójny katalog norm stosowanych 
w całym kraju. Jestem przekonany, że wypracowaliśmy dobre 
rozwiązanie, które odzwierciedla interes narodowy Wielkiej 
Brytanii i zapewnia, że   brytyjscy eksperci będą mogli wnosić 
wkład do międzynarodowego systemu norm, w tym europej-
skich standardów regionalnych, które stanowią ważną część 
standardów krajowych.

SIDiR: Wspomniał Pan o wpływie standardów na wydajność 
pracy – produktywność, ale czy to da się zmierzyć.

W 2015 roku zleciliśmy niezależne badanie ekonome-
tryczne na poziomie makroekonomicznym konsultantom 
firmy Cebr.5 Wkrótce opublikujemy zaktualizowaną wersję 
tego badania, która obejmuje nowe aspekty, takie jak wkład 
w handel i pokazuje, że korzyści ze stosowania norm są jesz-
cze wyższe niż wcześniej szacowano.

Wiemy, że korzyści dla wydajności pracy na poziomie ma-
kroekonomicznym różnią się w zależności od kraju, ale praw-
dopodobnie będą one porównywalne dla krajów o zbliżonej 
wielkości i podobnym rozwoju gospodarczym. W przypadku 
Wielkiej Brytanii około 37% wzrostu wydajności pracy oraz 
28% wzrostu PKB można przypisać normom.

To duży wkład we wzrost produktywności i PKB rok do 
roku. Dlatego ten temat jest tak ważny dla rządów i dla przemy-
słu, ponieważ efektywne stosowanie norm przynosi ogromne 
korzyści w zakresie produktywności, handlu, innowacji, wzro-
stu PKB i bezpieczeństwa. Istnieje wiele korzyści ze stosowa-
nia norm w firmach i to nie tylko w kwestiach technicznych, 
ale również w zakresie procesów biznesowych i jest na to wiele 
dowodów.

Badania pokazują, że wydajność pracy wzrasta, szcze-
gólnie w średnich i większych firmach, ale konkurencyjność 
wzrasta we wszystkich rodzajach firm. Normy zapewniają ła-
twiejszy dostęp do rynku, nawet dla małych i średnich przed-
siębiorstw, pobudzają innowacyjność i wzmacniają relacje 
z dostawcami, zwłaszcza gdy ma to wymiar międzynarodowy.

5 https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/standards/BSI-standards-
research-report-The-Economic-Contribution-of-Standards-to-the-UK-
Economy-UK-EN.pdf

W przypadku Wielkiej Brytanii około 37% wzrostu 
wydajności pracy oraz 28% wzrostu PKB  
można przypisać normom.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bsigroup.com%2FLocalFiles%2Fen-GB%2Fstandards%2FBSI-standards-research-report-The-Economic-Contribution-of-Standards-to-the-UK-Economy-UK-EN.pdf&data=04%7C01%7CBSIPressOffice%40bsigroup.com%7Cc8bcd37bb92f48f8940908d98f04c7eb%7C54946ffc68d34955ac70dca726d445b4%7C0%7C0%7C637698074326900444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=B4Tx%2FS5fKNkljSNFdqzWxQik5DL6c040TUuTkcLgQKw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bsigroup.com%2FLocalFiles%2Fen-GB%2Fstandards%2FBSI-standards-research-report-The-Economic-Contribution-of-Standards-to-the-UK-Economy-UK-EN.pdf&data=04%7C01%7CBSIPressOffice%40bsigroup.com%7Cc8bcd37bb92f48f8940908d98f04c7eb%7C54946ffc68d34955ac70dca726d445b4%7C0%7C0%7C637698074326900444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=B4Tx%2FS5fKNkljSNFdqzWxQik5DL6c040TUuTkcLgQKw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bsigroup.com%2FLocalFiles%2Fen-GB%2Fstandards%2FBSI-standards-research-report-The-Economic-Contribution-of-Standards-to-the-UK-Economy-UK-EN.pdf&data=04%7C01%7CBSIPressOffice%40bsigroup.com%7Cc8bcd37bb92f48f8940908d98f04c7eb%7C54946ffc68d34955ac70dca726d445b4%7C0%7C0%7C637698074326900444%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=B4Tx%2FS5fKNkljSNFdqzWxQik5DL6c040TUuTkcLgQKw%3D&reserved=0
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SIDiR: Czy uważasz, że moglibyśmy wykorzystać podobną 
metodykę do zbadania wpływu norm na polską gospodarkę?

Metodyka badawcza zastosowana przez firmę Cebr zo-
stała wykorzystana również przez inne kraje. Kraje skan-
dynawskie przeprowadziły podobną analizę jako grupa, 
a Irlandia również przeprowadziła badanie przy użyciu tego 
samego modelu. Polska mogłaby zastosować to samo podej-
ście. Firma, z której korzystaliśmy jest niezależną organizacją, 
która opracowała własne modele ekonometryczne, oczywiście 
inne firmy badawcze mogą mieć własne podejście, ale jestem 
przekonany, że ich metodyki mogą być stosowane dla dowolnej 
gospodarki. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) 
ma również narzędzia do mierzenia korzyści ekonomicznych 
wynikających z norm, co również można wykorzystać.

Odkryliśmy, że korzyści ekonomiczne wynikające z norm 
w Wielkiej Brytanii były podobne do tych w Niemczech, gdzie 
kilka lat temu DIN przeprowadziło własne badania. Polska jest 
rozwiniętym krajem więc oczeki-
wałbym, mając na uwadze wiel-
kość kraju i gospodarki, że liczby 
będą zbliżone do tych w Wielkiej 
Brytanii i Niemczech. Byłbym za-
skoczony, gdyby było inaczej.

SIDiR: Może to jednak zależeć 
od tego, jaki rodzaj standardów 
lub norm mamy na myśli. Istnieją 
normy dotyczące liczb, wymiarów 
i procedur oraz standardy 
dotyczące dobrych praktyk, takich 
jak FIDIC czy JCT.

To dobre pytanie, jak zestawić ze sobą rodzaje standar-
dów, takich jak wzory kontraktów FIDIC , czy JCT. Odpowiedź 
brzmi, że w analizie ekonometrycznej bardzo trudno jest wy-
odrębnić udział tych różnych form standardów. Tego rodzaju 
szczegółowa analiza nie została jeszcze przeprowadzona, ale 
wymagałoby to od ekspertów przyjrzenia się firmom korzysta-
jącym ze wzorów FIDIC i firmom korzystającym z innych ro-
dzajów umów a następnie zbudowania modelu pokazującego, 
który typ standardu umownego jest bardziej skuteczny. To by-
łaby dość złożona praca. Jednym ze sposobów na zrobienie tego 
może być wyodrębnienie konkretnych korzyści, które firmy 
znalazły w różnych formach standardowych umów, a następ-
nie przetestowanie ich za pomocą modelu przepływu pracy po-
partego studiami przypadków. To byłoby bardzo interesujące.

Jestem pewien, że FIDIC ma studia przypadków, które 
pokazują korzyści ze standardów FIDIC, podobnie jak ISO ma 
studia przypadków wykorzystania norm ISO. Badanie firmy 
Cebr w Wielkiej Brytanii opierało się ogólnie na standardach, 
w tym na wszystkich typach standardów.

Zasadniczo należy myśleć o standardach jako o części 
„systemu” ram rynkowych, w ramach którego działają przed-
siębiorstwa. Wszystkie kraje posiadają ramy prawne dla swo-
ich branż, a następnie ministerstwa często narzucają własne 
standardy lub wytyczne, które w rzeczywistości są normami. 

Do tego dochodzą normy krajowe i branżowe, kodeksy postę-
powania, specyfikacje techniczne i tak dalej. Razem tworzy to 
system standardów, w tym regulacji, w których firmy muszą 
się poruszać. O wiele skuteczniejsze jest, gdy firmy postrze-
gają normy jako narzędzie do poprawy wydajności, a nie wy-
móg zgodności. Firmy, które postrzegają ramy rynkowe jako 
szansę na osiągnięcie doskonałości, odniosą większy sukces 
w porównaniu do tych, które postrzegają je jako biurokrację.

Kiedy w przedsiębiorstwie rozważa się zastosowania róż-
nego rodzaju norm (normy krajowe, normy branżowe, fora 
i konsorcja, normy prywatne), należy zadać sobie pytanie, jak 
ważne jest zarządzanie normą, biorąc pod uwagę sposób, w jaki 
planuje się ją stosować. Na przykład, jeśli firma korzysta ze stan-
dardu konsorcjum lub opiera się na zastrzeżonych standardach 
należących do innych organizacji, istnieje ryzyko tzw. blokady 
poprzez wbudowaną własność intelektualną lub technologię, 
ponieważ nie ma możliwości wpływania na ten standard.

Zaletą stosowania norm krajowych opartych na normach 
międzynarodowych zarządzanych przez krajowe organy nor-
malizacyjne jest to, że eksperci branżowi mogą uczestniczyć 
i wpływać na treść normy oraz istnieje niezależny proces za-
rządzania. Normy mają zastosowanie w wielu krajach, umoż-
liwiając handel i innowacje. BSI i PKN zapewniają neutralne 
zarządzanie normami oparte na konsensusie wypracowanym 
przez interesariuszy. To nadaje naszym normom szczególny 
rodzaj pochodzenia, który jest ważny dla reputacji firm, kon-
sumentów i rządu. Wiedzą, jak właściwie zarządzamy naszymi 
standardami i mogą na nich polegać.

Uważam, że to szczególny czas dla firm, bo mogą obiek-
tywnie ocenić, jak normy mogą przynieść im realne korzyści 
pod względem wydajności, konkurencyjności, zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie mam wąt-
pliwości, że właściwe stosowanie norm sprawi, że każda firma, 
niezależnie duża czy mała, odniesie większy sukces.

Dziękuję za rozmowę.

O wiele skuteczniejsze jest, gdy firmy postrzegają normy 
jako narzędzie do poprawy wydajności, a nie wymóg 
zgodności. Firmy, które postrzegają ramy rynkowe jako 
szansę na osiągnięcie doskonałości, odniosą większy 
sukces w porównaniu z firmami, które postrzegają je jako 
biurokrację.
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marcin mikuLewicz
członek zarządu SIDiR

Na studiach i na początku mojej zawodowej kariery pracowałem równo-
cześnie w Holandii i w Polsce. Moja praca dyplomowa poświęcona była 
analizie możliwości zastosowania holenderskiego systemu specyfikacji 
RAW w Polsce. W 2013 roku historia zatoczyła koło. Wspólnie z Ryszar-

dem Dubno, Tomkiem Latawcem i Rafałem Bałdysem wybraliśmy się na wizytę stu-
dialną do Holandii, żeby lepiej poznać strukturę organizacyjną fundacji C.R.O.W. 
oraz sposób, w jaki rozwiązali kwestię standaryzacji warunków umów i opisu przed-
miotu zamówienia. Z tej wizyty powstał krótki film, który wciąż jest dostępny na 
kanale YouTube.1 Film jest wciąż dla nas aktualny w tym sensie, że choć minęło 8 
lat, to wciąż nie wypracowaliśmy podobnej metody działania. 

Sposób holenderski. 
W prywatnej rozmowie, ówczesny szef komunikacji Robert Jan ven den Berg 

przyznał, że początki powstania organizacji były bardzo podobne do obecnej sytu-
acji w Polsce, tj. instytucje państwowe, które zamawiały drogi i infrastrukturę prze-
ciwpowodziową popadały w częste spory z wykonawcami, efektem czego były spory 
sądowe, zerwane kontrakty i oczywiście opóźnienia w realizacji. W przypadku Ho-

landii, to właśnie infrastruktura hydrotechniczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa 
państwa i Holendrzy sami doszli do wniosku, że kwestie prawne i proceduralne nie 
mogą przeszkadzać w realizacji infrastruktury bezpieczeństwa. To był silny moty-
wator. W 1987 roku rząd wspólnie z firmami budowlanymi, projektantami, inży-
nierami ruchu powołali organizację CROW. Nazwa pierwotnie oznaczała skrót od 
Centrum Standaryzacji i badań podłoża, wody budownictwa drogowego i inżynierii 

1 https://youtu.be/KyptI0lAJCM

Holenderski sposób 
na standardowy problem

W przypadku Holandii, to właśnie infrastruktura 
hydrotechniczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa 
państwa i Holendrzy sami doszli do wniosku, że kwestie 
prawne i proceduralne nie mogą przeszkadzać w realizacji 
infrastruktury bezpieczeństwa. 

https://youtu.be/KyptI0lAJCM
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ruchu i choć nazwa nie oddaje już obecnego szerokiego spek-
trum działań, zdecydowano się utrzymać sam skrót jako na-
zwę własną organizacji. 

Wtedy także zdecydowano się wypracować model współ-
pracy, który zakładał równe prawa udziału interesariuszy 
w przygotowaniu standardowych dokumentów. Opracowane 
w ten sposób standardy miały być wiążące zarówno dla zma-
wiających i jak i projektantów i firm wykonawczych. W ten 
sposób przedstawiciele zainteresowanych resortów i agend 
rządowych rozmawiali bezpośrednio z wykonawcami i repre-
zentującymi ich organizacjami branżowymi. Wypracowane 
dokumenty z czasem stały się obligatoryjne dla poszczegól-
nych typów zamówień publicznych w infrastrukturze (drogi, 
inżynieria ruchu, hydrotechnika). CROW działa jako fundacja, 
a finansuje się z udostępniania wzorów umówi i specyfikacji 
technicznych – tj. strony kontraktu decydując się na korzysta-
nie z uzgodnionego wzoru płacą na rzecz organizacji 0,2% 
wartości podpisanego kontraktu. To zapewnia organizacji fi-
nansowanie, dzięki czemu może ona dbać o jakość udostęp-
nianych wzorów. 

Taki sposób organizacji pozwolił holendrom na rozwinię-
cie CROW do roli de-facto ośrodka standaryzacji i transferu 
know-how w obie strony (tj. zamawiający – wykonawcy). Naj-
większym sukcesem CROW jest wypracowanie całych kata-
logów standardów o nazwie RAW, który można porównać ze 
wzorem FIDIC, ale uzupełnionym o wzory specyfikacji tech-
nicznych, przedmiarów i innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia przetargu. Dziś fundacja CROW sama 
przedstawia się jako platforma wymiany wiedzy i analizując 
rolą jaką pełni w mechanizmach gospodarczych Holandii nie 
ma w tym żadnej przesady. 

Warto zastanowić się, co Holendrzy osiągnęli w ten spo-
sób i przypomnieć, że SIDiR wspólnie z PZPB podjęły w prze-
szłości próbę powielenia holenderskiego sukcesu. 

Po pierwsze udało się Holendrom uzgodnić standard, 
w zakresie tego jaki powinien być podział ryzyk pomiędzy 
stronami procesu inwestycyjnego i co muszą zawierać wyj-
ściowe specyfikacje technicznie i wzór przyszłej umowy – tzw. 
RAW-system.

Wydaje się, że to niewiele, ale tak naprawdę to wszystko, 
co jest niezbędne do tego, żeby:
• Doprowadzić interesariuszy procesów inwestycyjnych 

do rozmów nad problemami;
• Zatrzymać lawinę pytań dotyczących zakresu 

zamówienia;

• Powstrzymać zamawiających przed zapisywaniem 
w umowie postanowień niezgodnych z prawem, dwu-
znacznych lub niezgodnych praktyką;

• zamknąć drogę wykonawcom do kwestionowania po-
stanowień umowy i zakresu zdefiniowanego przez 
zamawiającego;

• Ograniczyć liczbę sporów w trakcie realizacji.
• Profesjonalizować służby i pracowników storn 

kontraktu;
• Podnieść wydajność pracy.

Czy lista problemów wydaje się znajoma? Z żalem trzeba 
przyznać, że mimo upływu lat i wejście wżycie kolejnej ustawy 
prawo zamówień publicznych w Polsce wciąż mamy problem 
z tym, z czym inni już dawno sobie poradzili. 

Dziś CROW to szanowana instytucja z realnym wpływem 
jakość publicznych procesów inwestycyjnych zatrudniająca 
ponad 250 osób i współpracująca z gronem przewie trzech 
tysięcy ekspertów zaangażowanych w pracę poszczególnych 
grup roboczych. Merytoryczne rozwiązania wypracowywane 
są przy równym udziale przedstawicieli strony publicznej:
• Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska
• Porozumienie Prowincji
• Stowarzyszenie Gmin Holenderskich
• Holenderska Organizacja Inżynierów Konsultantów
• Ministerstwo rolnictwa departament ds. obszarów 

wiejskich
Stronę wykonawców reprezentują:

• Stowarzyszenie Holenderskich Wykonawców 
Infrastruktury

• Stowarzyszenie Inżynierów Hydrotechniki;
• Stowarzyszenie Wykonawców Budowlanych
• Holenderskie Stowarzyszenie Hydrotechniki 

i Wykonawców Budowlanych
• Stowarzyszenie Producentów Asfaltów

Pozostali uczestnicy dialogu:
• Holenderska Konfederacja Producentów Materiałów 

Budowlanych
• Centrum informacyjno-technologiczne infrastruktury 

transportu CROW
• Centrum Badań i Standardów Inżynierii Lądowej

Zarząd fundacji CROW i jego służby nie mają i nie mogą 
mieć żadnego wpływu na efekt wypracowanych standardów 
czy wytycznych. To kluczowy warunek gwarantujący bezstron-
ność misji tej fundacji.

Bez trudu w takiej strukturze organizacyjnej odnajdziemy 

CROW działa jako fundacja, a finansuje się 
z udostępniania wzorów umówi i specyfikacji 
technicznych – tj. strony kontraktu decydując się 
na korzystanie z uzgodnionego wzoru płacą na rzecz 
organizacji 0,2% wartości podpisanego kontraktu.
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podobne organizacje funkcjonujące w naszym kraju. Po anali-
zie wielu dostępnych sposobów na przyjęcie standardów na po-
ziomie krajowym, m.in. systemów brytyjskiego, francuskiego 
i niemieckiego, uznaliśmy, że model holenderski jest tym, 
który w sposób najbardziej transparentny i kompleksowy może 
rozwiązać problemy naszego rynku publicznych programów 
infrastrukturalnych. W 2014 roku postanowiliśmy wspólnie 
z innymi organizacjami branżowymi nawiązać współpracę 
z organizacją CROW i podjąć próbę przeniesienia holender-
skich doświadczeń i sposobu organizacji systemu realizacji pu-
blicznej infrastruktury na polski grunt. Rok później mieliśmy 
przygotowane dokumenty programowe i rozwiązanie, które 
roboczo nazwaliśmy Krajowa Platforma Kontraktowa (póź-
niej Narodowe Forum Kontraktowe)2. Warto wspomnieć, że 
fundacja CROW w 2001 roku zawarła porozumienie z rządem 

2 https://sidir.pl/bk/NFK.pdf

węgierskim, na mocy którego włączono szereg rozwiązań sys-
temowych do Węgirskiego systemu standaryzacji, więc można 
powiedzieć, że podążaliśmy przetartą ścieżką.

Wspólnie z kolegami z CROW udało nam się przeprowa-
dzić dwie prezentacje w gmachu sejmu nt. możliwego spo-
sobu wdrożenia takiego rozwiązania. Dokument programowy 
mimo upływu czasu wciąż jest aktualny w wielu aspektach 
swojej diagnozy i praktycznie nadaje się do natychmiastowego 
wdrożenia.

To, co warte jest podkreślenia, to to, że to właśnie tamte 
działania i inspiracja rozwiązaniami CROW legły u podstaw 
powołania Rady Ekspertów działającej przy Min. Infrastruk-
tury, której celem do dziś dnia jest stworzenie polskiej orga-
nizacji na jej kształt, ale to opowieść na inną historię, bo choć 
polskie CROW nie powstało, to Rada Eksportów wciąż działa. 

Zarząd fundacji CROW i jego służby nie mają i nie mogą 
mieć żadnego wpływu na efekt wypracowanych standardów 
czy wytycznych. To kluczowy warunek gwarantujący 
bezstronność misji tej fundacji.

S2 POW Zadanie A; Generalny Wykonawca: Astaldi S.p.A S.A; tunel drogowy, fot. Katarzyna Adaszyńska

https://sidir.pl/bk/NFK.pdf
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Narodowe Forum Kontraktowe 
5 lat później

Przełom lat 2015 i 2016 był dla organizacji branżowych sektora budownictwa 
bardzo pracowity. Właśnie kumulowała się fala problemów wywołanych 
inwestycjami „na Euro2012”, kończyła się unijna perspektywa budżetowa 
i zaczynała nowa, no i zbliżał się czas obowiązkowego wdrożenia nowych 

dyrektyw w zamówieniach publicznych. Najwięcej nadziei wszyscy wiązaliśmy z po-
wołaniem Rady Ekspertów, która miała wypracować docelową formułę Narodowego 
Forum Kontaktowego (NFK). 

Narodowe Forum Kontraktowe, to wspólna inicjatywa organizacji branżowych, 
której celem było (a może wciąż jest) powołanie organizacji, która w sposób systema-
tyczny i ciągły zajmowałaby się opracowaniem wzorów umów, specyfikacji technicz-
nych i innych dokumentów, które wchodzą w skład dokumentacji przetargowej. Te 
wzory miały być następnie publikowane przez prezesa UZP jako oficjalnie zalecane 
w poszczególnych rodzajach zamówień. Rekomendowane przez stronę społeczną 
rozwiązanie zostało oparte o doświadczenia i model funkcjonowania holenderskiej 
fundacji CROW. Przedstawiciele fundacji dwukrotnie gościli w sejmie z prezenta-
cjami nt. możliwości wdrożenia podobnego rozwiązania w Polsce. 

Radę Ekspertów Minister Andrzej Adamczyk powołał w maju 2016 roku. W ra-
dzie zasiadała reprezentacja strony publicznej (12 osób), organizacji branżowych (12 
osób), organizacji związków zawodowych drogownictwa (4 osoby) oraz producentów 
asfaltów i cementu ( 2 osoby). Przewodnictwo Rady było dwuosobowe publiczno – 
społeczne. Samą Radę na różnych etapach prac wspierały inne instytucje i organi-
zacje, jak UZP, NIK, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa czy GUS. Ja miałem 
wówczas przyjemność reprezentować stronę firm wykonawczych w imieniu zarządu 
PZPB, więc wszystko, czym się dzielę, to osobiste wrażenia i relacja z pierwszej ręki. 

Warto przywołać dosłowne brzmienie zarządzenia ministra, żeby usprawie-
dliwić nasz ówczesny entuzjazm. Wśród szczególnych zadań dla RE wymieniono 
w p. 4 wypracowanie docelowej formuły działań Narodowego Forum Kontraktowego jako 
następcy Rady Ekspertów. Nie można było tego precyzyjniej ująć. Prace prowadzono 

rafał BałDys remBowski
redaktor naczelny

Najwięcej nadziei wszyscy wiązaliśmy z powołaniem Rady 
Ekspertów, która miała wypracować docelową formułę 
Narodowego Forum Kontaktowego (NFK). 
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Narodowe Forum Kontraktowe 
5 lat później

społecznie, obradowano z różną częstotliwością, ale w począt-
kowym okresie spotykaliśmy się nawet dwa razy w miesiącu. 

Początki oczywiście były trudne, bo strona administracji 
publicznej nie chciała zgodzić się z naszymi diagnozami oraz 
propozycjami zmian. Przy okazji ujawniono szereg problemów 
natury systemowej, jak np. sposób pozyskiwania i prezento-
wania danych statystycznych w obszarze budownictwa przez 
GUS – okazało się, że z powodu wadliwej konstrukcji meto-
dyki raportowania dane GUS nie odzwierciedlają faktycznych 
zmian cen na rynku. To oczywiście był kluczowy problem, 
kiedy dyskutowano zapisy dotyczące waloryzacji kontraktów. 

Mimo początkowych trudności, Rada Ekspertów 
przedstawiła swoje rekomendacje dotyczące głównego celu 
działania, czyli powołania NFK w czerwcu 2017roku. Zapro-
ponowano powołanie NFK w formie agencji wykonawczej 
z własnym budżetem, strukturą organizacyjną i modelami 
działania w opcji non-profit i profit. Dokumenty programowe 
były przygotowane na poziomie szczegółowości założeń do 
ustawy. Pakiet dokumentów został złożony ministrowi i do 
dziś czeka na jego reakcję. 

Prace RE od tamtego czasu odbywały się co raz rzadziej 
i mniej systematycznie. Po blisko 3 latach od powołania nikt 
już nie miał wątpliwości, że spotkania Rady nie dążą do reali-
zacji zapisanych celów, ale raczej miały służyć rozwiązywa-
niu doraźnych problemów związanych z realizacją programów 
budowy dróg. Spotkania zwoływano ad-hoc. Ostatnie w tym 
roku w czerwcu poświęcone było problemom – jak nietrudno 
zgadnąć – związanym z waloryzacją kontraktów. 

Czy Rada Ekspertów to projekt z happy endem? 
Jeśli rozpatrywać działania 

RE przez pryzmat faktycznych 
działań, tj. formuły, która samo-
rzutnie utrwaliła się na prze-
strzeni ostatnich lat, to trzeba 
powiedzieć, że taka platforma 
była bardzo potrzebna zarówno 
stronie publicznej, jak i  orga-
nizacjom branżowym. Można 
zwoływać ją w zasadzie w dowol-
nym trybie i wspólnie mierzyć się 
z problemami bez konieczności 
zastanawiania się, kogo zaprosić do rozmów. Utrwalono ka-
nały komunikacji i zasady współpracy. Nie funkcjonowały 
wcześniej podobne rozwiązania i tę zmianę należy uznać za 
jak najbardziej pozytywną.

Niestety w części dotyczącej celów, jakie postawiono przed 
Radą, to trzeba przyznać, że Rada Ekspertów nie odniosła suk-
cesu. Nie udało się przekonać Ministra, żeby wdrożył wypra-
cowane rekomendacje. W tym sensie Rada poniosła klęskę. 

Dla członków Rady krzywdzące są również wyniki kon-
troli NIK zawarte w raporcie pt. „Zabezpieczenie interesu 
Skarbu Państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpo-
wiedzialności inwestora w umowach na realizację obiektów 
infrastruktury liniowej”, gdzie możemy przeczytać, że to 
Rada Ekspertów nie wypracowała propozycji konkretnych 

rozwiązań, co miało być wyrazem nieskutecznych „mecha-
nizmów nadzoru” ministra nad Radą. To krzywdzące i nie-
sprawiedliwe. Rada to ciało społeczne z bardzo wąskimi 
kompetencjami i praktycznie minimalną zdolnością wpły-
wania na rzeczywistość. U podstaw jej powołania leżało wza-
jemne zaufanie i deklaracje współpracy. Gdyby nie nasza wiara 
w sens spotkań i prac, Rada w ogóle by nie powstała. 

Czy postawione pierwotnie cele wciąż są potrzebne? Ktoś 
mógłby uznać, że po czterech latach, które przyniosły bardzo 
głębokie zmiany zarówno w obszarze systemu zamówień pu-
blicznych, ale również zmian wymuszonych nowymi techno-
logiami i pandemią, nie ma już w zasadzie czego uzgadniać, 
bo wszystko jest w ustawie, a większość problemów rozwiąże 
sztuczna inteligencja i drony. Trzeba być świadomym, że nie 
rozwiąże, a nowoczesne technologie powinny się również ko-
jarzyć z nowoczesnymi standardami i metodami dochodzenia 
do nich. W Polsce nie wypracowaliśmy takich rozwiązań, a je-
dyne, które zaproponowano, leżą u ministra już czwarty rok.

Tracimy na tym wszyscy. Niska wydajność pracy w bu-
downictwie, to m.in. efekt braku standardów dot. wzoru umów 
na roboty budowlane. Tu trzeba wyjaśnić, że choć wiele osób 
posługuje się pojęciem np. standardowa umowa GDDKiA, to 
wcale nie oznacza, że to jest standard godny plecenia lub po-
wielenia. Standardy, które zawierają wadliwy podział ryzyk, 
z których większość delegowana jest na wykonawcę nie przy-
czyniają się do rozwoju gospodarki, obciążają niepotrzebnie 
budżet i hamują rozwój firm. Nie o taki standard nam prze-
cież chodziło. 

Nie mam wątpliwości, że Rada Ekspertów i wyznaczona 
jej misja to był najbardziej doniosły projekt współpracy strony 
publicznej i organizacji społecznych. Być może udałoby się 
wrócić do stołu i odkurzyć rozwiązania, którym poświęcono 
tyle pracy i dyskusji. Wierzę, że to jest możliwe. 

Standardy, które zawierają wadliwy podział ryzyk, z których 
większość delegowana jest na wykonawcę nie przyczyniają 
się do rozwoju gospodarki, obciążają niepotrzebnie budżet 
i hamują rozwój firm
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Jan Van Der PuTTen
Dyrektor Genralny efca

Bezpieczniki dla FIDIC

Rozmowa z Janem Van der Putten’em Dyrektorem Genralnym efca
Rozmawia Rafał Bałdys Rembowski

SIDiR: Jan, poprzednie wydanie Warunków Kontraktu FIDIC z 1999 roku nie miało 
żadnych „złotych zasad”, lub jak się u nas mówi „złotych klauzul”. Czy naprawdę 
w wydaniu FIDIC 2017 były potrzebne? 
Jan Van der Putten – Dyrektor Generalny efca: Kłopot w tym, że dochodziło do wielu 
nadużyć kontraktów realizowanych wg. FIDIC, często pomijano warunki ogólne 
przenosząc je do warunków szczególnych, gdzie wypaczano ich sens. Filozofia sto-
jąca za wzorem FIDIC polega na tym, że nie modyfikuje się warunków ogólnych. 

Jeśli potrzebujesz dostosować umowę tak, aby była zgodna z prawem krajo-
wym lub wymaganiami klienta, zmiany wprowadzasz w warunkach szczególnych. 
Niestety te podstawowe zasady nie zawsze były przestrzegane, stąd FIDIC wpadł na 
pomysł, aby podkreślić kluczowe zasady. Jeśli zmienisz ogólne warunki kontraktu 
zniekształcając jego zasady, to już nie jest kontrakt FIDIC, to coś innego. 

Podejrzewam, że wielu zamawiających używało logo FIDIC, mając pełną 
świadomość popełnianych w ten sposób nadużyć. Jak postrzegasz tego rodzaju 
praktyki? 
Powiedziałbym, że to wprowadzające w błąd. Nie można twierdzić, że stosuje się 
kontrakt FIDIC, jeśli zmieniło się znacząco klauzule warunków ogólnych, wtedy to 
już jest inne zwierzę, a nie FIDIC. 

Niestety jest wielu wykonawców, których w ten sposób wprowadzono w błąd. Było 
to wyraźnie widoczne, około 10 lat temu, kiedy wiele zagranicznych firm próbowało 
sił na polskim rynku. Myśleli, że logo FIDIC oznacza jakiś kodeks postępowania, 
jakość lub po prostu standard. Wiele kontraktów z tego czasu zerwano i doszło do 
kilku bankructw. 
Cała idea kryjąca się za kontraktami FIDIC polega na tym, że istnieje sprawiedliwy 
podział ryzyk między wszystkich interesariuszy w projekcie, jeśli zaczniesz zmie-
niać warunki ogólnych, to zmieni się także podział tych ryzyk. 

Nie można twierdzić, że stosuje się kontrakt FIDIC, jeśli 
zmieniło się znacząco klauzule warunków ogólnych, wtedy 
to już jest inne zwierzę, a nie FIDIC. 
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W pełni podpisuję się pod tymi złotymi zasadami, po-
nieważ są one potrzebne. Tak naprawdę jest 5 złotych zasad. 
• Pierwsza dotyczy obowiązków, praw, ról i odpowiedzial-

ności wszystkich uczestników kontraktu i muszą one być 
zgodne z ogólnymi warunkami i adekwatne do wymagań 
projektu, 

• Po drugie, szczególne warunki muszą być sformułowane 
w sposób jasny i jednoznaczny 

• trzecia zasada odnosi się do warunków szczególnych, 
które nie mogą zmieniać równowagi podziału ryzyk prze-
widzianych w warunkach ogólnych; 

• czwarta zasada głosi, że wszystkie terminy wykonania 
określone w umowie muszą mieć rozsądny czas trwania. 

• Po piąte, o ile nie zachodzi konflikt z obowiązującym pra-
wem, wszystkie formalne spory muszą być kierowane do 
komisji rozjemstwa sporów w celu wydania tymczasowo 
wiążącej decyzji jako warunek poprzedzający arbitraż, 
Jak widać, to proste zasady, a jednak w wielu przypadkach 

nie są przestrzegane. 

Kto może ocenić zgodność kontraktu FIDIC ze złotymi 
zasadami? 
Dobre pytanie. No cóż, myślę, że strona, która uznała, że 
została wprowadzona w błąd, powinna to zasygnalizować 
i oświadczyć, że to nie jest zgodne z ustaleniami. 

Gdy wprowadzono FIDIC 2017, a później, gdy pojawiły 
się złote zasady, branża miała świadomość, że publiczne 

instytucje nie będą chciały z nich korzystać. Teraz jednak 
widzę zagrożenie, że warunki FIDC mogą być dowolnie 
zmieniane i to, mimo że istnieją złote zasady, ponieważ nikt 
nie będzie oceniał i monitorował uczciwości autora umowy. 
Myślę, że chodzi o kulturę kraju i sposób postępowania. Jeśli 
ktoś myśli, że dowolnie może nagiąć warunki kontraktu, aby 
dostosować go do własnych wizji, to co można zrobić. Można 
tylko iść do sądu. Z zewnątrz widzimy, że w Polsce na tym 
tle toczy się wiele sporów sądowych, które hamują realizację 
robót i jest to zła wiadomość dla wszystkich stron zaangażo-
wanych w kontrakt. 

Jan, czy w ogóle potrzebujemy standardów? 
Potrzebujemy standardów, żeby mieć równe warunki dzia-
łania na różnych rynkach. W CEN – europejskiej organizacji 
normalizacyjnej, istnieje komitet techniczny 447 pracujący 
nad normami dla usług biznesowych. Jedna z grup roboczych 
w ramach tego komitetu technicznego pracuje nad znorma-
lizowanymi kontraktami. Głównym celem jest sprawiedliwy 
podział ryzyk pomiędzy stronami kontraktu. W Brukseli oma-
wialiśmy te zagadnienia z architektami i oni również opowie-
dzieli się za wykorzystaniem kontraktów FIDIC jako podstawy 
normalizacji na poziomie europejskim. Celem nadrzędnym 
jest tworzenie na rynku przejrzystości, uczciwości i otwartości.

Dziękuję za rozmowę.

 

S2 POW Zadanie A; Generalny Wykonawca: Astaldi S.p.A S.A; układanie nawierzchni betonowej w tunelu drogowym, fot. Katarzyna Adaszyńska
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michał sieJDa
Członek SIDiR, Inżynier Konsultant. 

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej, 

mgr inż. Budownictwa

Standaryzacja podziału 
ryzyka w zależności 
od strony przyczyniającej się 
do opóźnienia

Opóźnienia kontraktów są nierozerwalnie związane ze zwiększonym kosz-
tem inwestycji i sporem dotyczącym odpowiedzialności stron za poniesie-
nie tego kosztu. Zwiększenie kosztów dotyczy zarówno wykonawców jak 
i zamawiających. Podstawą roszczeń odszkodowawczych jest zobowią-

zanie dłużnika do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania. Jeżeli jedna ze stron kontraktu doznaje szkody związanej 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych, to jest 
uprawniona do wystąpienia z żądaniem naprawienia szkody.

W praktyce, na etapie kontraktowym takie wystąpienie powinno zawierać: za-
kres żądania, opis przyczyn i okoliczności powstania sporu, działania podejmo-
wane przez obie strony w związku z wystąpieniem okoliczności będącej przyczyną 
zaistnienia sporu, wpływ osób trzecich na zaistnienie lub zakres sporu, działania 
podjęte przez obie strony (lub zaniechania) po powstaniu sporu oraz wykazanie 
związku pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, 
a żądaniem. W tym miejscu należy podkreślić, że zobowiązany do odszkodowania 
ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, 
z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje 
straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono1.

Z przywołanego powyżej stanu prawnego wynika, że związek pomiędzy zda-
rzeniem/okolicznością opóźniającą a szkodą powinien być adekwatny. Jeżeli bez 
danego zdarzenia szkoda w ogóle nie wystąpiłaby, to taki związek nie występuje. 
Ponadto związek przyczynowy powinien wykazywać, że szkoda jest normalnym 
następstwem określonego zdarzenia (tj. wystąpienie przyczyn zwiększa prawdopo-
dobieństwo wystąpienia szkody). Adekwatny związek przyczynowy obejmuje oprócz 
bezpośrednich skutków zdarzenia także skutki pośrednie, co sprowadza się do peł-
nej odpowiedzialności odszkodowawczej. Strona poszkodowana powinna uzyskać 
naprawienie szkody w pełnej wysokości. Zasada ta jednocześnie chroni stronę odpo-
wiedzialną, gdyż nie jest ona zobowiązana spełniać świadczenia przewyższającego 
szkodę. Rozmiar odszkodowania nie może przekraczać wysokości szkody – różnicy 
pomiędzy stanem majątkowym w jakim poszkodowany rzeczywiście się znajduje 
wskutek zdarzenia opóźniającego, a tym, w jakim by się znajdował, gdyby zdarzenie 
takie nie nastąpiło2.

Opóźnienia kontraktów budowlanych rzadko kiedy są jednoznacznie zawi-
nione przez jedną ze stron. Inżynierowie Konsultanci często spierają się między 

1  Art. 361. KC
2 G. Karaszewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 

2021, art. 361. oraz II CSK 857/16, z 08.09.2017 r.
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sobą o wysokość odszkodowania przysługującego w przypadku 
opóźnienia kontraktów budowlanych. Wobec tego konieczne 
jest usystematyzowanie rodzajowe szkody w zależności od 
odpowiedzialności stron za opóźnienia kontraktów budowal-
nych. Opóźnienia kontraktów budowalnych można podzielić 
ze względu na odpowiedzialność stron w następujący sposób:
1. Opóźnienie spowodowane wyłącznie przez wykonawcę 

(wina),
2. Opóźnienie spowodowane przez osoby trzecie, za które 

ponosi odpowiedzialność wykonawca (zasada ryzyka),
3. Opóźnienie równoległe zawinione jednocześnie przez 

obie strony – wykonawcę i zamawiającego,
4. Opóźnienie spowodowane przez osoby trzecie, za które 

ponosi odpowiedzialność zamawiający (zasada ryzyka),
5. Opóźnienie spowodowane wyłącznie przez zamawiają-

cego (wina).

Przypadek 1. i 2. może doprowadzić do szkody zamawia-
jącego. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi od-
powiedzialności3. Większość kontraktów, jak również ustawa 
Kodeks cywilny zrównuje odpowiedzialność za działania i za-
niechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, 
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powie-
rza, z działaniem lub zaniechaniem własnym wykonawcy4. 
Standardem w kontraktach budowlanych jest wprowadzanie 
kar umownych. Jest to zryczałtowane odszkodowanie, które 
zastępuje odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania 

3 Art. 471. KC
4 Art. 474. KC

Odpowiedzialność
Wykonawcy

Odpowiedzialność
Zamawiającego

3. 
Opóźnienie rówoległe 

2.
Ryzyko

4.
Ryzyko

5.
Wina

1.
Wina

Kara umowna / odszkodowanie Czas + Koszt Czas + Koszt + Zysk 



20 KONSULTANT           październik 2021

zobowiązania. Strony z góry określają wysokość kary umow-
nej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania przez dłużnika, zaś kara umowna – co najmniej 
w założeniu (art. 484 § 1 zd. 2 KC) – ma kompensować wszyst-
kie negatywne dla wierzyciela konsekwencje, wynikające ze 
stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-
zania5. Wykonawca naprawia szkodę zamawiającego poprzez 
zapłatę kary umownej.

Zarówno Warunki Kontraktowe FIDIC, jak i uregulowa-
nia krajowe (por. Art. 471. KC) dają wykonawcy możliwość wy-
kazania, że nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Przypadek 3. może doprowadzić do szkody zarówno 
zamawiającego jak i wykonawcy. Ustawa Kodeks cywilny 
uzależnia w takim przypadku odszkodowanie od stopnia przy-
czynienia się strony do zdarzenia opóźniającego. Jeżeli poszko-
dowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, 
obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejsze-
niu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy 
obu stron6. Analogicznie będzie w przypadku zamiennika od-
szkodowania w postaci kary umownej, z tym, że tutaj najczę-
ściej dojdzie do tego na etapie miarkowania.

Przypadek 4. może doprowadzić do szkody wykonawcy. 
Opóźnienie spowodowane przez osoby trzecie, za które po-
nosi odpowiedzialność zamawiający (zasada ryzyka) obej-
muje również przypadki opóźnień spowodowanych przez 
osoby trzecie, które nie zostały wprost opisane w umowie. 
Skoro wykonawca może w umowie przyjąć odpowiedzialność 
za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania 
z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy 
odpowiedzialności nie ponosi7, a umowa pozostawia część 
zdarzeń opóźniających spowodowanych przez osoby trzecie 
bez przypisania odpowiedzialności to zamawiający na zasa-
dzie ryzyka pozostawia tą odpowiedzialność na sobie. Tym sa-
mym zamawiający jest odpowiedzialny za naprawienie szkody 
wykonawcy.

W odniesieniu do zdarzeń opóźniających, powstałych 
z przyczyn niezależnych od stron, dla których nie rozszerzono 
umownej odpowiedzialności wykonawcy, Warunki Kontrak-
towe FIDIC przewidują uprawnienie Wykonawcy do przedłu-
żenia Czasu na Ukończenie i/lub żądania zapłaty Kosztu.

Przypadek 5. może doprowadzić do szkody wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody wyni-
kłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowią-
zania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialno-
ści nie ponosi8.

Warunki Kontraktowe FIDIC w przypadku skutków zda-
rzeń opóźniających powstałych z winy Zamawiającego prze-
widują uprawnienie wykonawcy do przedłużenia Czasu na 
Ukończenie i/lub żądania zapłaty Kosztu plus zysk.

5 A. Partyk, Kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy, LEX/el. 2017.
6 Art. 362. KC
7 Art. 473. KC
8 Art. 471. KC

Tak, jak wyżej opisano opóźnienia kontraktów budowla-
nych rzadko kiedy są jednoznacznie zawinione przez jedną ze 
stron. Niniejszy artykuł jest wstępem do usystematyzowania 
problematyki szkód w zależności od odpowiedzialności stron 
za opóźnienia kontraktów budowalnych. Stowarzyszenie Inży-
nierów Doradców i Rzeczoznawców wdraża i rozpowszechnia 
zasady i metody pracy Inżynierów Konsultantów stosowane 
od wielu lat w praktyce międzynarodowej. Z przeprowadzo-
nej analizy wynika, że autorzy Warunków Kontraktowych FI-
DIC przyznają wykonawcy uprawnienie do żądania zapłaty 
zysku w przypadkach, w których zamawiający przyczyniają 
się do szkody. Jest to pogląd zbieżny z uregulowaniami kra-
jowymi (por. Art. 361. § 2. KC oraz Art. 473. § 2. KC). W przy-
padkach zdarzeń opóźniających, powstałych z  przyczyn 
niezależnych od stron, dla których nie rozszerzono umownej 
odpowiedzialności wykonawcy, Warunki Kontraktowe FIDIC 
przewidują uprawnienie wykonawcy do żądania wydłuże-
nia Czasu na Ukończenie oraz zapłaty Kosztu. W przypad-
kach zdarzeń opóźniających powstałych z winy wykonawcy 
zamawiającemu służy prawo do żądania kary umownej i/
lub przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad. Biorąc pod uwagę 
przeprowadzoną analizę, Warunki Kontraktowe FIDIC prze-
widują równomierny rozkład ryzyka, co pozytywnie wpływa 
na czas rozstrzygania sporów i stabilność rynku budowlanego. 
Kończąc należy podkreślić pozytywny wpływ nowych Wzor-
cowych Szczególnych Warunków Kontraktu dla kontraktów 
realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj”,9 opublikowa-
nych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 
w których uznano za słuszne zaproponowane w Warunkach 
Kontraktowych FIDIC równomierne rozłożenie ryzyka i pozo-
stawiono uprawnienie Wykonawcy do podnoszenia roszczeń 
o zysk w przypadkach zdarzeń opóźniających, powstałych 
z przyczyn, w których zamawiający przyczyniają się do szkody.

 

9 https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-
dla-systemow-projektuj-i-buduj-i-umowy-wskaznikowe, dostęp online dnia 
03.09.2021 r.
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ewa wikTorowska
Prezes Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień 

Publicznych, członek Rady Zamówień 
Publicznych, Konsultant, szkoleniowiec. 

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane jest jedną 
z najważniejszych czynności w etapie przygotowania postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy zamówień publicznych. 
Zlekceważenie staranności w dokonaniu tego opisu skutkuje problemami 

związanymi z wyceną robót przez zamawiającego i przez wykonawcę, koniecznością 
dokonywania zmian w projektach budowlanym i wykonawczym w trakcie budowy, 
zlecaniem robót dodatkowych, zwiększeniem planowanej kwoty na realizację robót, 
opóźnieniami w ich wykonaniu, a nawet w krańcowych przypadkach odstąpieniem 
od umowy.

Zmniejszenie tych zagrożeń jest trudne i nie zawsze możliwe, pełne ich zapo-
bieżenie nigdy. Czy wobec tego jest możliwe co najmniej opracowanie standardu tego 
opisu w taki sposób, aby każdy z korzystających z tego opisu nie miał wątpliwości 
czego od niego się oczekuje?

Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymaga 
wiedzy specjalistycznej, znajomości przepisów prawa budowlanego i zasad wiedzy 
technicznej, umiejętności korzystania z norm i innych systemów referencji technicz-
nych. Jednak i ta wiedza jest niewystarczająca, bo trzeba ją uzupełnić o znajomość 
przepisów prawa zamówień publicznych ze względu na wykorzystanie tego opisu 
jako bardzo istotnego elementu dokumentacji zamówienia.

Standard według Słownika Języka Polskiego1 to: 1. «poziom towarów lub usług, 
zwłaszcza spełniający podstawowe wymagania» 2. «typowy i przeciętny model 
czegoś».

Aby więc opracować standard opisu przedmiotu zamówienia trzeba określić 
co najmniej podstawowe wymagania, które ten opis powinien spełniać. W mojej 
ocenie standard opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane powinien za-
wierać w szczególności:

1  https://sjp.pwn.pl/sjp/standard;2576133

Standard w formie rozporządzenia

Standard według Słownika Języka Polskiego to: 
1. «poziom towarów lub usług, zwłaszcza spełniający 
   podstawowe wymagania» 
2. «typowy i przeciętny model czegoś».
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1.	 określenie zakresu minimalnych informacji, które powi-
nien przekazać zamawiający wykonawcy do sporządzenia 
takiego opisu,

2.	 zakres ramowy tego opisu w zależności od faktu czy 
przedmiotem zamówienia są objęte roboty budowlane 
czy zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ro-
zumieniu prawa budowlanego;

3.	 wymagania co do szczegółowości poszczególnych części 
tego opisu;

4.	 wskazanie obowiązujących przepisów prawnych oraz wy-
tycznych co do wyboru norm związanych z projektowa-
niem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

5.	 wymagania co do jakości robót budowlanych jakie po-
winny być na podstawie tego opisu wykonane;

6.	 formę w jakiej opis powinien być opracowany;
7.	 obowiązki związane ze sprawdzeniem poprawności spo-

rządzenia tego opisu.

Określenie zakresu minimalnych informacji, które 
zamawiający powinien przekazać wykonawcy dla 
sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.

Nie ulega wątpliwości, że sporządzanie opisu przedmiotu 
zamówienia należy do wyłącznych uprawnień oraz obowiąz-
ków zamawiającego choćby z tego względu, że to on wskazuje 
na rzeczywiste potrzeby, które na-
leży zaspokoić. „Należy bowiem 
dostrzec, iż Zamawiający opisując 
warunki zamówienia w pierwszej 
kolejności staje przed zadaniem 
takiego ich ukształtowania, aby 
spełniały jego uzasadnione po-
trzeby oraz cel, który musi wyka-
zywać się szczególną dbałością 
o racjonalne wydatkowanie środków publicznych (...)”2.

Ten cel i  potrzeba, którą zaspokaja zamówienie pu-
bliczne to w mojej ocenie pierwszy z elementów standardu 
opisu przedmiotu zamówienia, którego nie można pominąć 
i który zamawiający powinien przekazać wykonawcy, który 
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane opracuje. 
Kolejny element standardu to wybór sposobu zaspokojenia tej 
potrzeby wybrany na podstawie rekomendacji z dokonanej 
analizy potrzeb i wymagań, być może będą to sugestie co do 
wyboru technologii, lokalizacji, etapowania budowy, względy 
finansowe. Inny aspekt to informacje nt. nieruchomości, na 

2  Wyr. KIO z 16.02.2018 r., KIO 155/18.

której będą wykonywane roboty, uzupełnione o ocenę tech-
niczną albo ekspertyzę w przypadku, gdy roboty budowlane 
będą wykonywane na istniejącym obiekcie budowlanym. Przy-
kładowo to zamawiający winien określić, czy zleca projektan-
towi opracowanie projektu remontu czy projektu przebudowy. 
Jeżeli remontu, winien przesądzić, czy planuje remont kom-
pleksowy czy częściowy. W przypadku przebudowy winien 
określić jej rozmiary. Zawsze bowiem trzeba mieć na wzglę-
dzie, że potrzeb będzie więcej niż możliwych do zaspoko-
jenia ze względu na środki finansowe, którymi dysponuje 
zamawiający. 

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu roz-
porządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego zwane dalej „rozpo-
rządzeniem w sprawie opisu przedmiotu zamówienia”. Jest to 
niezbędne, gdyż dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 
na podstawie art. 31 ust. 4 uchylonej ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zachowują moc 
do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 103 ust. 4 nowej ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, nie dłużej jednak niż 
przez okres 12 miesięcy od jej wejścia w życie. Tak poprzed-

nie jak i nowe rozporządzenie nie zawiera wszystkich wyżej 
wymienionych informacji, aby je uznać za kompletny wyżej 
zdefiniowany standard opisu przedmiotu zamówienia. 

Koniecznym wydaje się, aby standard określał także wy-
magania co do projektowania z uwzględnieniem kosztów cy-
klu życia. W przypadku budynków może to być odesłanie do 
rozporządzenia w sprawie rachunku kosztów cyklu życia.

Rozporządzenie w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 
w wersji z dnia 14.06.2021 r. nie określa zakresu minimalnych 
informacji, które zamawiający powinien przekazać wykonawcy 
do sporządzenia takiego opisu. Próbę wyspecyfikowania tych 
informacji, ale tylko w zakresie aspektów technicznych zawiera 
§ 18 opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

Nie ulega wątpliwości, że sporządzanie opisu przedmiotu 
zamówienia należy do wyłącznych uprawnień oraz 
obowiązków zamawiającego choćby z tego względu, 
że to on wskazuje na rzeczywiste potrzeby, które należy 
zaspokoić.

Zawsze trzeba mieć na względzie, że potrzeb będzie więcej 
niż możliwych do zaspokojenia ze względu na środki 
finansowe, którymi dysponuje zamawiający. 

urn:verd:KIO:KIO%20155%2F18?rodzaj=W&data=2018%2D02%2D16&created=Katarzyna%2EMazurek:2019%2D02%2D28


23październik 2021           KONSULTANT

zamówienia oraz § 19 Część informacyjna programu funk-
cjonalno-użytkowego. Dla zamówień na wykonanie robót bu-
dowlanych bez projektowania brak nawet takich informacji.

Zakres ramowy opisu przedmiotu zamówienia w zależności 
od faktu czy przedmiotem zamówienia są objęte roboty 
budowlane czy zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego;

Zgodnie z art. 103 pzp zamówienia na roboty budowlane 
opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Natomiast jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojekto-
wanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Prawa 
budowlanego, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres i forma 
sporządzania tych opracowań według nowych przepisów zo-
staną określone przez ministra właściwego do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa w drodze rozporządzenia. Projekt tego roz-
porządzenia określa ramowy zakres dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. Zakres dokumentacji 
projektowej, tak jak dotychczas, ustala zamawiający, biorąc 
pod uwagę tryb udzielenia zamówienia oraz wymagania do-
tyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót bu-
dowlanych, wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, tj. przepisów określających sytuacje w których wy-
magane jest opracowanie projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie 
robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – składa się w szcze-
gólności z: 1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniają-
cym specyfikę robót budowlanych; 2) projektu wykonawczego; 
3) przedmiaru robót; 4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wy-
magane na podstawie odrębnych przepisów.

Zakres i formę projektu budowlanego określają przepisy 
wykonawcze do pr. bud., a dokładnie rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2020 r., poz. 
1609 ze zm.). Zgodnie z tym rozporządzeniem projekt budow-
lany składa się z trzech części: 1) projektu zagospodarowania 
działki lub terenu; 2) projektu architektoniczno-budowlanego; 
3) projektu technicznego; oraz opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i innych dokumentów, o których mowa w przepisach. Projekt 
wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowla-
nych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy: 1) przygo-
towania terenu pod budowę; 2) robót budowlanych w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-
ści oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie 
z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budow-
lanych; 3) robót w zakresie instalacji budowlanych; 4) robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu. Przedmiar robót 
zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót pod-
stawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustala-
jących szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

S2 POW Zadanie A; Generalny Wykonawca: Astaldi S.p.A S.A; wykonywanie nawierzchni asfaltowej, fot. Katarzyna Adaszyńska
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z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiaro-
wych robót podstawowych. Przedmiar robót składa się ze 
strony tytułowej przedmiaru robót, spisu działów przedmiaru 
robót oraz tabeli przedmiaru robót. Zakres i formę informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów 
robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi określa rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r. nr 120, poz. 1126). Doku-
mentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamó-
wienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie 
robót budowlanych – do którego dołącza się projekt budowlany 
zgodnie z przepisami pr. bud. – składa się w szczególności z: 1) 
planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 
jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawo-
wych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywa-
nia; 2) przedmiaru robót; 3) projektów, pozwoleń, uzgodnień 
i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

W projektowanym § 12 rozporządzenia w sprawie opisu 
przedmiotu zamówienia został wskazany zakres specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgod-
nie z zapisaną regulacją specyfikacje stanowią opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są nie-
zbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowo-
ści wykonania poszczególnych robót. Każda ze specyfikacji 
zawiera 10 części odnoszących się do innych aspektów wyko-
nania robót budowlanych.

W zamówieniach na zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego zakres ro-
bót określa program funkcjonalno-użytkowy. Zgodnie z prze-
pisami program służący do opisu przedmiotu zamówienia 
składa się z: 1) strony tytułowej; 2) części opisowej; 3) części 
informacyjnej. Zakresy informacji podawanych przez zama-
wiającego w każdej z części programu funkcjonalno-użytko-
wego określono w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie 
opisu przedmiotu zamówienia podobnie jak w dotychczas obo-
wiązujących przepisach.

Zbiór informacji zawartych w rozporządzeniu można 
w mojej ocenie uznać za element standardu opisu przedmiotu 
zamówienia odnoszący się do zakresu poszczególnych jego 
części.

Wymagania co do szczegółowości poszczególnych części tego 
opisu;

Ze względu na specyfikę i różnorodność robót budowla-
nych objętych opisem przedmiotu zamówienia na roboty bu-
dowlane nie jest w mojej ocenie możliwe opracowanie jednego 
standardu określającego wymagania co do szczegółowości po-
szczególnych części, na tę okoliczność w przyszłości mogłyby 
powstać wymagania odrębne dla obiektów liniowych i kubatu-
rowych. Pomocne dla opracowania zakresu opisów i rysunków 
mogłyby być np. Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projekto-
wych pomagające w wycenie poszczególnych rysunków i opi-
sów definiujące niejako przy okazji zakresy tych opracowań.

Wyżej cytowane rozporządzenie w sprawie opisu przed-
miotu zamówienia wymagany sposób szczegółowości okre-
śla w specyficzny sposób wskazując na cel sporządzenia tych 
opracowań.

Przykładowo projekt wykonawczy uzupełnia i uszcze-
góławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i re-
alizacji robót budowlanych. Program funkcjonalno-użytkowy 
służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia planowa-
nych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygo-
towania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty 
oraz wykonania prac projektowych.

Wskazanie obowiązujących przepisów prawnych oraz 
wytycznych co do wyboru norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Ze względu na fakt, że sporządzone przez biura projek-
tów opisy i rysunki składające się na opis przedmiotu zamó-
wienia zostaną wykorzystane w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego niezwykle istotnym się określenie 
obowiązku uwzględniania przy ich opracowaniu przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

Zbiór informacji zawartych w projektowanym 
rozporządzeniu można w mojej ocenie uznać za element 
standardu opisu przedmiotu zamówienia odnoszący się do 
zakresu poszczególnych jego części.
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wykonawczych do tych ustaw, w szczególności: rozporządze-
nia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
2020 r. poz. 1609); rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t. j. Dz.U. 2019 poz. 1065), rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego (…).

Zamawiający publiczni po-
winni także wymagać uwzględ-
niania zasad projektowania 
uniwersalnego, które wynikają 
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o za-
pewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 
2020 r. poz. 1062). Co do wyboru 
norm nie można zapomnieć o wy-
nikającej z art. 101 Pzp hierarchii norm, w pierwszej kolejno-
ści unijnych, a w drugiej krajowych. W przypadku opisania 
rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charak-
teryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub rów-
noważny”, a także kryteria, które zostaną zastosowane w celu 
oceny równoważności. Określony w zdaniu poprzednim opis 
przedmiotu zamówienia jest dopuszczony, jeżeli wykonawca 
prac projektowych nie może opisać przedmiotu zamówienia 
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób (art. 99 ust.4 
Pzp). W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez 
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji tech-
nicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, wykonawca prac projek-
towych jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”( art. 101 ust. 4 Pzp).

Wymagania co do jakości robót budowlanych jakie powinny 
być na podstawie tego opisu wykonane;

Wymagania co do jakości robót budowlanych określają 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowla-
nych zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwo-
ści wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykona-
nia poszczególnych robót. 

Ich ramowy zakres określony w § 14 rozporządzenia 
w sprawie opisu przedmiotu zamówienia może być uznany 
za element standardu opisu przedmiotu zamówienia. Szcze-
gółowość tych specyfikacji należy do decyzji zamawiającego.

Forma w jakiej opis powinien być opracowany;
Rozporządzenie w sprawie opisu przedmiotu zamówie-

nia nie określa formy opracowania dla wszystkich części opisu 
przedmiotu zamówienia. Jedynie w zakresie formy projektu 
budowlanego odsyła do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, do tego rozporządzenia odsyła 
także w zakresie formy projektu wykonawczego. Dla pozosta-
łych opracowań nie określa ich formy. Niezbędnym wydaje 

się uzupełnienie tych wymagań, tak aby zamawiający wyko-
rzystywał profesjonalne narzędzia informatyczne zarówno do 
projektowania jak i kosztorysowania (np. narzędzia elektro-
nicznego modelowania danych budowlanych). Forma doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych i programu 
funkcjonalno-użytkowego powinna uwzględniać przewi-
dziany w przepisach zamówień publicznych sposób sporządza-
nia i przekazywania informacji w postępowaniu przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej (art. 61 i nast. Pzp). W za-
łączniku nr 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
ści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wy-
miany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. 2020 
poz. 2247) są podane formaty dla danych zawierających doku-
menty tekstowe, tekstowo-graficzne, graficzne np. .pdf, doc, 
docx, dwg, dxf, dgn, xls,.xlsx, które mogłyby być wykorzystane 
w procedurach zamówieniowych.

Obowiązki związane ze sprawdzeniem poprawności 
sporządzenia tego opisu.

Aby dopełnić proces standaryzacji opisu przedmiotu za-
mówienia na roboty budowlane koniecznym jest wskazanie 
na obowiązek weryfikacji poprawności i zgodności tego opisu 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Standard 
odbioru jako minimum powinien zawierać co najmniej check 
listę do ich sprawdzenia. Poszerzony standard mógłby odnosić 
się do weryfikacji zaproponowanych rozwiązań technicznych 
i projektowania uwzgledniającego zasadę value for money.

 

Zamawiający publiczni powinni także wymagać 
uwzględniania zasad projektowania uniwersalnego, które 
wynikają z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1062)
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Wspólny standard indywidualnej 
standaryzacji

Ujednolicenie procesów, opracowanie standardów, optymalizacja działania. 
Możemy stosować szeroki wachlarz nomenklatury. Jednak sprowadza 
się ona do nazwania jednej z fundamentalnych zasad natury – szukania 
najlepszego rozwiązania. A skoro o mowa o fundamentach, to zasada ta 

powinna rozciągać się szeroko na nasze działania dosłownie fundamentalnie. Dla-
czego więc tak opornie idzie jej na polu kontraktów budowlanych?

Niezależnie od tego czy pod lupę weźmiemy sposób pozyskiwania energii przez 
organizmy, konstruowanie broni do polowań w erze paleolitu czy kosmiczny wy-
ścig Bezos vs Musk, odnajdziemy w nich ten sam wzorzec. Proces docierania detali 
w drodze do znalezienia złotego standardu – powtarzalnego sposobu realizacji celu, 
przy zaangażowaniu minimalnie koniecznych zasobów. 

Jeżeli wylądujesz w jakimś teleturnieju i usłyszysz „Podaj powiedzenie nawią-
zujące do słowa cel” strzelam, że z dużym prawdopodobieństwem sięgniesz po „Cel 
uświęca środki”. Jednak oprócz samego sankcjonowania często nieetycznych działań, 
cel w wielu przypadkach owe środki determinuje, a nawet narzuca poniekąd opty-
malną ścieżkę kamieni milowych leżących pomiędzy punktami A i B. Stąd mamy 
możliwość znalezienia tożsamych ścieżek – nawet w przypadkach, gdy osoby nimi 
wędrujące nigdy nie miały okazji się spotkać. 

Tak było chociażby w przypadku mieszkańców wysp Oceanii rozsypanych po 
tysiącach kilometrów kwadratowych Pacyfiku. Niezależnie od tego do jakiej wyspy 
przybijał podróżnik, mógł zobaczyć tożsamą technologię produkcji łodzi, stosowaną 
przez lokalną ludność. Na forach sympatyków teorii pozaziemskich cywilizacji uprzej-
mie podpowiadających gatunkowi ludzkiemu jak żyć, jest to fakt przywoływany na 
dowód takiej ingerencji. Ludzie z wielu wysp, z uwagi na dzielące ich odległości 
i ograniczenia ich technik żeglarskich, nigdy nie mieli okazji się spotkać. Jak więc 

łukasz mróz
Partner zarządzający kancelarii  

Mróz Radcy Prawni SP. p. Specjalizuje się 
w kontraktach budowlanych 

oraz procesach inwestycyjnych

Oprócz sankcjonowania często nieetycznych działań, cel 
w wielu przypadkach determinuje środki, a nawet narzuca 
optymalną ścieżkę kamieni milowych leżących pomiędzy 
punktami A i B.
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Wspólny standard indywidualnej 
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wytłumaczyć to, że w zatokach ich atoli zacumowane są takie 
same łodzie? Naturalnie przez interstelarne know-how przeka-
zane nam przez humanoidy o nietypowym kształcie czaszki!

Jakkolwiek nie można odmówić tej teorii pewnego ro-
mantyzmu oraz potencjału kinowego warto skonfrontować ją 
z innym, zdecydowanie bardziej przyziemnym wytłumacze-
niem. Łodzie wykonywane są w ten sam sposób, ponieważ 
wykonane w ten sposób nie toną. Wszystkie wyspy oferowały 
względnie tożsamy pakiet wyjściowy, jeżeli chodzi o zasoby 
możliwe do wykorzystania przy zmierzaniu tego samego celu 
– przemieszczenia się z punktu A do punktu B, z bardzo po-
żądanym uniknięciem po drodze kąpieli w oceanie. Ci bar-
dziej zdolni wypracowali standardy wykonania dobrej łodzi 
wcześniej. Ci mniej zdolni w międzyczasie mieli okazję wzbo-
gacić jadłospis oceanicznej fauny. Jednak po pewnym czasie 
obie grupy widząc się po raz pierwszy na oczy mogły do sie-
bie machać z pokładów łodzi powstałych z zachowaniem tego 
samego sposobu.

Cel zdeterminował środki, a nawet je uświęcił sprawiając, 
że promienieje neonem „This way!” wśród miliona ślepych 
zaułków i nieudanych prototypów. Właśnie tę aurę możemy 
rozumieć jako standaryzację.

I  tutaj dochodzimy do pytania, które warto postawić 
w kontekście triady haseł „standaryzacja”, „budownictwo” 
i „warunki umów”. Mianowicie – dlaczego nie machamy so-
bie z pokładów takich samych łodzi? 

W końcu dwóch kolegów inżynierów widzących się z od-
dali na dwóch odcinkach budowanych przez siebie dróg re-
alizuje ten sam cel. Nie było drogi, a mają sprawić, żeby była. 
W teorii powinni więc móc pomachać sobie skoroszytami, 
które pod wydrukowanym na okładce słowem „Kontrakt” skry-
wają zbieżny rozkład tego co może i musi jedna i druga strona 
umowy. Każdy praktyk niestety potwierdzi, że teoria jest w tym 
przypadku przesycona niepokojąco dużą dawką teoretyczności.

O przyczynach tego stanu tony papieru zapisali ludzie 
o potencjale intelektualnym i doświadczeniu zdecydowanie 
wykraczającym poza moje. Dlatego pozwolę sobie – działając 
w poszanowaniu wskazanej przez siebie metody minimaliza-
cji wykorzystania zasobów – sięgnąć po nisko wiszący owoc 
i chwycić najbardziej generalne z wytłumaczeń. 

Jest nim cel.
Cel, który w odróżnieniu od mieszkańców wysp Pacy-

fiku nie jest tożsamy w przypadku stron podpisujących się 
pod kontraktem budowlanym. Owszem, w wyidealizowanej 
teorii zarówno inwestor, jak i wykonawca dążą do tego, żeby 
optymalnie zrealizować obiekt. Jednak trudno o spójność stan-
dardów, kiedy owo „optymalnie” może znaczyć „z najlepszą 
marżą” albo „z minimalizacją kosztów”, w zależności od tego, 
z kim rozmawiamy. I nie wchodzimy tutaj nawet w prawdziwe 
rozbieżności celów. Te niezliczone plany, osobiste aspiracje, za-
łożenia, pojedynki na ego, mikrointeresy, drobne rozgrywki, 
które łącznie tworzą miriady konstelacji losowo układających 
się na niebie nad szlakiem projektu.

To punkt wyjścia dla całego spektrum dalszych przeszkód 
na drodze do standaryzacji zasad współpracy. Standaryzacji, 
która nie przyjęła się na gruncie polskich kontraktów. Dla-
czego pozwalam sobie postawić taką tezę? Możesz zapytać 
o to kogoś z personelu wykonawcy, kto właśnie kończy nie-

wdzięczną pracę kompilowania WO i WSz do pliku „Kontrakt 
– wersja jednolita”. Albo kogoś, kto zmieniając pracę z jednej 
spółki prywatnej zajmującej się budową mieszkaniówki na 
drugą staje przed koniecznością zapoznania się z kilkudzie-
sięcioma stronami nowych zasad, wg których będzie współ-
pracował z podwykonawcami. Albo prawnika, który nawet przy 
prostym zleceniu na napisanie umowy o budowę domu słyszy 
od klienta, że ten ma swoje indywidualne oczekiwania, które 
powinny znaleźć wyraz na papierze.

A w międzyczasie, kiedy będziesz słuchał odpowiedzi 
tych osób, dalej pozostaniemy na wodach standaryzacji we-
dług niejednolitych standardów. Ponieważ taką standaryzację 
dyktują nasze cele. I przez to taka standaryzacja dla każdego 
z nas jest najmojsza.

 

W wyidealizowanej teorii zarówno inwestor, jak i wykonawca 
dążą do tego, żeby optymalnie zrealizować obiekt. Jednak 
trudno o spójność standardów, kiedy owo „optymalnie” 
może znaczyć „z najlepszą marżą” albo „z minimalizacją 
kosztów”, w zależności od tego, z kim rozmawiamy. 
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Geneza

Jesteśmy uczestnikami rewolucji technologicznej w obszarze energetycznym, osa-
dzonej w kontekście europejskich i światowych celów neutralności klimatycznej. 
Aktualne cele klimatyczne do 2030 roku zakładają m.in. minimum 55% redukcję 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomu sprzed 1990r, udział ener-
gii z OZE na poziomie 32% w końcowym zużyciu energii oraz co najmniej 32,5% 
oszczędności energii w porównaniu z trendami bazowymi. 

Z tego względu sektor energetyki w Polsce stoi na progu gruntownej transfor-
macji, która wymusza spiętrzenie licznych zadań inwestycyjnych w nadchodzących 
latach. Powodzenie ich realizacji w znacznej mierze zależeć będzie od efektywności 
procesów inwestycyjnych oraz wzajemnych uwarunkowań względem poszczegól-
nych interesariuszy. 

Rozumiejąc te uwarunkowania Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
(PZPB) powołał Komitet Energii PZPB dedykowaną strukturę organizacyjną, któ-
rego priorytetowym Projektem jest stworzenie „Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży 
energetycznej” (KDP), który ma być swoistym dekalogiem postępowania w relacjach 
Inwestor – Wykonawca. Prace poprzedzono szeroką dyskusją w środowisku wyko-
nawców realizujących projekty energetyczne. 

Branża Energetyczna nie posiadała dotąd zunifikowanego modelu rozwiązań 
bazującego na spójnych i akceptowalnych przez branżę wykonawców zasadach oraz 

regulacjach. Tymczasem są to elementy warunkujące prawidłową współpracę stron 
w procesie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i zależą bezpośrednio 
od adekwatnego podziału ryzyk. 

Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk zważywszy na dotychczasowe uwarunkowa-
nia przyjął w swoim strategicznym założeniu wykreowanie szerokiej platformy do 
dialogu w relacjach Inwestor-Wykonawca. 

Kodeks dobrych praktyk 
dla sektora energetycznego

Przemysław Janiszewski 
Członek Rady PZPB / Przewodniczący 

Komitetu Energii PZPB / Przewodniczący 
Komitetu Sterującego dla Projektu KDP

arkaDiusz sałaTa
Sekretarz Komitetu Energii PZPB / Project 

Manager dla Projektu KDP

Projektem jest stworzenie „Kodeksu Dobrych Praktyk 
dla branży energetycznej” (KDP), który ma być swoistym 
dekalogiem postępowania w relacjach Inwestor – 
Wykonawca.
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Tak zdefiniowana inicjatywa Komitetu Energii PZPB 
spotkała się z przychylnym zainteresowaniem i zaangażowa-
niem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej (PTPiREE) skupiającym między innymi grupy 
energetyczne (Tauron, Innogy Stoen, Energa, Enea, PGE) oraz 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), do prac dołączyła 
również Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 
(IGEOS) oraz Grupa ORLEN w obszarze energetycznym.

Dodatkowo proces tworzenia rozwiązań został mery-
torycznie wsparty przez organizacje eksperckie: Stowarzy-
szenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz 
International Project Management Association Polska (IPMA 
Polska). 

meToDyka Pracy naD ProJekTem 

Mając w pamięci wcześniejsze inicjatywy podejmowane przez 
branżę z przedstawicielami różnych sektorów uznaliśmy, że 
przyjęcie właściwej metodyki pracy może być kluczowe w pro-
cesie dochodzenia do akceptowalnych przez strony propozycji. 
Z tego powodu na etapie przygotowania założeń i realizacji 
Projektu – wykorzystano szereg nowoczesnych metodyk zarzą-
dzania projektami, co miało w naszej ocenie kapitalny wpływ 
na efekt prac. Całość Projektu realizowano zgodnie z meto-
dykę PRINCE2. 

 Projekt zarządzany zgodnie z metodyką PRINCE2 po-
winien spełniać 7 pryncypiów. Z punktu widzenia metodyki, 
pryncypium jest podstawową wartością, jaka powinna być 
obecna na każdym etapie projektu:
1. Ciągła zasadność biznesowa
2. Korzystanie z doświadczeń
3. Zdefiniowane role i odpowiedzialności
4. Zarządzanie etapowe
5. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji
6. Koncentracja na produktach
7. Dostosowanie do projektu w danym środowisku

Dla powodzenia prac Zespołu Kodeksu Dobrych Praktyk 
szczególne znaczenie miały pkt. 2,3,4,6,7.

Procesy
Proces to ustrukturyzowany zbiór działań, zaprojekto-

wany w celu osiągnięcia konkretnego celu. PRINCE2 wyróżnia 
7 procesów wraz z ustalonymi działaniami, w celu pomyślnego 
zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego i dostar-
czania produktów projektu.
1. Przygotowanie Projektu (PP)
2. Proces Inicjowania Projektu (IP)
3. Kierowanie Projektu (KP)
4. Sterowanie Etapem (EK)
5. Zarządzanie Dostarczaniem Produktu(MP)
6. Zarządzanie Końcem Etapu (ZK)
7. Zamykanie Projektu (ZP)

Dla powodzenia prac projektu Kodeksu Dobrych Praktyk 
szczególne znaczenie miały pkt. 1,3,5,7.

Etap realizacyjny Projektu – prace w Grupach Roboczych 
uwzględniały podejście wg „Metodyki AGILE”

„Agile” jako instrument elastyczny, stawiający na współ-
pracę i relacje w zespole, bardzo dobrze sprawdzało się w dzia-
łaniach Zespołu KDP. Prace miały charakter iteracyjny, oparty 
o ciągłe konsultacje i ulepszenia powstających dokumentów. 

Etap realizacyjny Projektu – organizacja prac w Grupach 
Roboczych wykorzystywała metodę facylitacji wg metodyki 
„Process Iceberg” 

Metodyka jasno rozgranicza warstwę merytoryczną 
spotkania (cele i planowane wyniki) od sposobu jego prze-
prowadzenia (procesu facylitacji), a to pozwala na wnikliwe 
przygotowanie przebiegu spotkania zapewniając bezstron-
ność. Facylitator dobierał formy pracy, stosowane modele i na-
rzędzia w zależności do liczby uczestników spotkania, jego 
celów takie jak:
• Sesje kreatywne, burze mózgów
• Programy zarzadzania modyfikacjami i zmianą
• Efektywne spotkania zespołu projektowego oraz praca 

w podzespołach ukierunkowane na cel projektu
• Wybieranie najlepszych rozwiązań spośród wielu gene-

rowanych przez wewnętrznych uczestników.
• Sesje merytoryczne w sytuacjach, kiedy wiedza meryto-

ryczna była dostępna u zewnętrznych ekspertów 

oPis Procesu Prac naD ProJekTem 

Zgodnie z przyjętą metodyką PRINCE2, korzystano z doświad-
czeń poprzednich projektów dla pokrewnej branży, wypra-
cowanych w formule Kodeksu Dobrych Praktyk przez Izbę 
Gazownictwa w 2019 r., a następnie przyjętą uchwałą Zarządu 
PGNiG S.A. oraz wprowadzoną do stosowania w całej grupie 
PGNiG S.A. w styczniu 2020 r.

Faza pierwsza – Inicjowanie
• Opracowano w zakresie KE PZPB „Kartę charakterystyki 

projektu” – mapę drogową projektu, opisującą metodykę 
pracy nad projektem, prezentującą podział na poszcze-
gólne etapy procesu, bramki decyzyjne oraz strukturę 
projektu.

• Powołano formalną strukturę zarządzania projektem – 
Komitet Sterujący dla Projektu KDP w składzie:
Przemysław Janiszewski – Przewodniczący Komitetu 
Sterującego (PZPB/ Przewodniczący KE PZPB/ 
Członek Rady PZPB);
Waldemar Skomudek – Członek Komitetu Sterującego 
(Lider PTPiREE/ Członek Zarządu PTPiREE /  
V-ce Prezes Zarządu Turon Dystrybucja);
Monika Silva – Członkini Komitetu Sterującego 
(IGEOS/ Z-ca Dyrektora Generalnego IGEOS);
Włodzimierz Mucha – Członek Komitetu Sterującego 
(PSE /V-ce Prezes Zarządu PSE);
Jarosław Dybowski – Członek Komitetu Sterującego 

http://pl.prince2.wiki/Ci%C4%85g%C5%82a_zasadno%C5%9B%C4%87_biznesowa
http://pl.prince2.wiki/Korzystanie_z_do%C5%9Bwiadcze%C5%84
http://pl.prince2.wiki/Zdefiniowane_role_i_odpowiedzialno%C5%9Bci
http://pl.prince2.wiki/Zarz%C4%85dzanie_etapowe
http://pl.prince2.wiki/Zarz%C4%85dzanie_z_wykorzystaniem_tolerancji
http://pl.prince2.wiki/Koncentracja_na_produktach
http://pl.prince2.wiki/Dostosowanie_do_projektu_w_danym_%C5%9Brodowisku
http://pl.prince2.wiki/Przygotowanie_Projektu
http://pl.prince2.wiki/index.php?title=Proces_Inicjowanie_Projektu&action=edit&redlink=1
http://pl.prince2.wiki/index.php?title=Kierowanie_Projektu&action=edit&redlink=1
http://pl.prince2.wiki/index.php?title=Sterowanie_Etapem&action=edit&redlink=1
http://pl.prince2.wiki/index.php?title=Managing_Product_Delivery&action=edit&redlink=1
http://pl.prince2.wiki/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_Ko%C5%84cem_Etapu&action=edit&redlink=1
http://pl.prince2.wiki/index.php?title=Zamykanie_Projektu&action=edit&redlink=1
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(Grupa ORLEN / Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki 
PKN ORLEN);
Mariusz Kowolik – Członek Komitetu Sterującego 
(GK PxM / Prezes Zarządu Polimex Energetyka);
Dariusz Jasak – Członek Komitetu Sterującego 
(Wiceprzewodniczący KEPZPB);
Błażej Madejski – Członek Komitetu Sterującego 
(Wiceprzewodniczący KEPZPB);
Jan Piotrowski – Członek Komitetu Sterującego 
(Wiceprzewodniczący KEPZPB);
Marcin Tadeusiak – Członek Komitetu Sterującego 
(Wiceprzewodniczący KEPZPB); 
Operacyjnie projekt był zarządzany przez Project 
Managera Arkadiusza Sałatę. Project Manager 
przedstawiał założenia wraz z propozycją zakresu 
i podziału prac, harmonogramem z wyznaczonymi 
etapami i terminami ich realizacji. Do zadań project 
managera należało również koordynowanie działań 
facylitatora, grup roboczych, kancelarii prawnej 
obsługującej proces projektowy oraz Organizacji 
eksperckich SIDiR oraz IPMA.

• Zdefiniowane zostały Kryteria i Struktura Podziału Ry-
zyk (Risk Breakdown Structure – RBS).

• Powołano 5 Grup Roboczych dla poszczególnych obsza-
rów ryzyk (RBS) złożonych z przedstawicieli poszczegól-
nych interesariuszy. 

• Każdy z Interesariuszy projektu wyznaczył kandydatów 
do poszczególnych Grup Roboczych. Obsada liczyła od 
kilku do kilkunastu osób w poszczególnych Grupach 
Roboczych. Spośród kandydatów zostali wybrani Lide-
rzy poszczególnych obszarów współodpowiedzialni za 
organizację prac w grupach z Facylitatorem w koordynacji 
z Project Managerem KDP. 

• Zdecydowano się na zaangażowanie profesjonalnego 
Facylitatora z doświadczeniem w pracy z grupami robo-
czymi w tego typu przedsięwzięciach. 

• Wsparcie formalne dla całego procesu projektowego po-
wierzono Kancelarii Prawnej. 

Zakończenie fazy pierwszej – Bramka Decyzyjna nr 1 
weryfikująca, czy poczynione dotychczas działania 
pozwalają na przystąpienie do II fazy planowania i edukacji 
zespołu projektowego.

Faza druga – Planowanie i edukacja zespołu projektowego 
w zakresie narzędzi i metodyki działań
• Przeprowadzono plenarną analizę wzorca Kodeksu Do-

brych Praktyk dla gazownictwa,
• Wykłady ekspertów – metodyka projektowa IPMA,
• Zidentyfikowano zbiór Ryzyk i Szans towarzyszących 

realizacji inwestycji w sektorze energetycznym z wy-
korzystaniem opracowanej wcześniej struktury RB-
S,Zdefiniowano zakres ramowy prac w poszczególnych 
obszarach RBS,

• Zdefiniowano podkategorie,Zdefiniowano i wymieniamy 
ryzyka w podkategoriach,

• Opracowano i zaprezentowano Macierz Ryzyk – narzę-
dzie do pomiaru 

• Konstruowanie bazy pomysłów na działania mitygujące 
w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń oraz dzia-
łania eksplorujące w odniesieniu do szans: definiujemy, 
ustalamy priorytety i rozwijamy w III Fazie Realizacji);

• Dyskusje plenarne

Zakończenie II Fazy – Bramka Decyzyjna nr 2
Ustalająca czy osiągnięto wymaganą gotowość i zrozu-

mienie narzędzi wykorzystywanych dla etapu prac w dedyko-
wanych grupach roboczych odpowiedzialnych za poszczególne 
obszary (RBS)

Uzgodnienie kategorii
i podkategorii ryzyka 

Struktura Podziału
Ryzyka

Uzgodnienie skali 
oceny ryzyka Macierz Ryzyka

Identyfikowanie ryzyk Rejestr Ryzyka
(backlog)

Priorytetyzowanie
zidentyfikowanych ryzyk 

Zaktualizowany
Rejestr Ryzyka 

 Zestawienie
dobrych praktyk

Definiowanie działań
mitygujących

 Zestawienie dobrych
praktyk

FAZA PLANOWANIA FAZA REALIZACJI

fazy pracy nad Kodeksem Dobrych Praktyk

Działania realizowane w cyklu spotkań co 2 tygodnie Działania realizowane w cyklu spotkań co miesiąc

Definiowanie działań
mitygujących

Działania jednorazowe
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Faza trzecia – Realizacja / praca metodyką zwinną (Agile) 
z wykorzystaniem facylitacji wg metodyki Process Iceberg
• Zespoły spotykały się co 1-2 tygodnie (Iteracje co dwa 

tygodnie) Zespoły pracują do wyczerpania zasobów 
(tematów).

• Wykorzystywano formułę spotkań zdalnych (MS Teams).
• Wszystkie spotkania poszczególnych Grup Roboczych 

były moderowane przez Facylitatora.
• Plan spotkań ułożono w konfiguracji terminowej po-

zwalającej włączyć się prace innego zespołu roboczego.
• Podejście iteracyjne
• Iteracja 1/BD1/ – określenie ryzyk/niedogodności oraz 

ich priorytetyzacja 
iteracja 2/BD2 – sposoby mitygacji ryzyk 
iteracja 3/BD3 – rekomendacje zmian procesowych

• Poszczególne Grupy Robocze przypisane do obszarów ry-
zyk (RBS) opracowały materiały składowe projektu KDP.

• Efekt pracy poszczególnych Grup Roboczych był pre-
zentowany przez Liderów na spotkaniu plenarnym 

podsumowujących etap dokonań w poszczególnych ob-
szarach a następnie został przekazany do PM

• Proces scalania wypracowanych materiałów został zre-
alizowany przy udziale Kancelarii Prawniczej CMS ob-
sługującej Projekt KDP.

• Scalony materiał dla wszystkich obszarów został pod-
dany procesowi weryfikacyjnemu przez pełny zespół 
projektowy.

• Na etapie scalonego materiału projektowego proces został 
wsparty przez SIDIR w zakresie opracowania matryc ry-
zyk dla trzech modeli realizacji: „buduj”, „projektuj i bu-
duj”, „pod klucz”. 

• Finalna wersja została przekazana interesariuszom

Zakończenie III Fazy – Bramka Decyzyjna nr 3
Ustalająca czy osiągnięto zakres zrealizowanych prac 

można uznać za spełniający cele projektu. Przyjęcie wersji 
finalnej.

Cele projektu Kryteria akceptacji 

Cel główny ProDukT koŃcowy ProJekTu 
Matryca Ryzyk
Rejestr Ryzyk
Kodeks Dobrych Praktyk (jako działania mitygujące)

Akceptacja przez Zespół KDP
Akceptacja przez Komitet Sterujący 

Cel cząstkowy 1 Opracowanie Rejestru Ryzyk dla:
1. Komunikacji
2. Finansów
3. Społeczno – Kadrowego
4. Technicznego
5. Kontraktowego

Akceptacja przez Zespół KDP
Akceptacja przez Komitet Sterujący 

Cel cząstkowy 2 Odbyte wszystkie spotkania plenarne Zespołu. Przeprowadzenie wszystkich spotkań plenarnych 
z udziałem przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy 
i innych interesariuszy aktywnie działających na rynku

Cel cząstkowy 3 Wypracowanie praktyk i rekomendacji jakie powinny 
obowiązywać w zakresie: komunikacJi

Akceptacja przez Zespół KDP

Cel cząstkowy 4 Wypracowanie praktyk i rekomendacji jakie powinny 
obowiązywać w zakresie: finansowym

Akceptacja przez Zespół KDP

Cel cząstkowy 5 Wypracowanie praktyk i rekomendacji jakie powinny 
obowiązywać w zakresie: sPołeczno-kaDrowym

Akceptacja przez Zespół KDP

Cel cząstkowy 6 Wypracowanie praktyk i rekomendacji jakie powinny 
obowiązywać w zakresie: Technicznym

Akceptacja przez Zespół KDP

Cel cząstkowy 7 Wypracowanie praktyk i rekomendacji jakie powinny 
obowiązywać w zakresie: konTrakTowym

Akceptacja przez Zespół KDP

ceLe, Bramki DecyzyJne, kryTeria 
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PoDsumowanie

W efekcie pracy wypracowano definicję Kodeksu Dobrych 
Praktyk, który należy rozumieć jako skonkretyzowany zbiór 
zasad i rekomendacji, zaakceptowanych oraz przyjętych do sto-
sowania przez strony procesu inwestycyjnego, obowiązujący 
przez cały okres tego procesu, podnoszący jego efektywność 
i bezpieczeństwo oraz równoważący możliwość osiągnięcia 
wzajemnych celów Inwestora i Wykonawcy przy jednoczesnej 
mitygacji kluczowych ryzyk.

Wyznacznikiem pracy zespołów projektowych była za-
sada nienarzucania rozwiązań, które nie byłyby zaakcepto-
wane i skonsultowane w jego gronie. 

Dokument Kodeksu Dobrych Praktyk jest formułą 
otwartą i gotową na okresowe uzupełnianie bądź aktualiza-
cję względem zmieniającego się otoczenia dla przedsięwzięć 
realizacyjnych w branży energetycznej.

Kluczowe w osiągnięciu celu projektu były:
• Zaprezentowaną na początku procesu „mapę drogową” 

w postaci Karty Projektu z opisem metodyki prac oraz po-
szczególnych etapów przedsięwzięcia dla potrzeb wszyst-
kich uczestników projektu.

• Edukację zespołu projektowego w trakcie trwania procesu 
realizowaną poprzez wykłady ekspertów – IPMA.

• Mapowanie procesu realizacyjnego w sposób równoległy 
dla Inwestora i Wykonawcy.

• Facylitację – realizowaną przez osobę z  dużym do-
świadczeniem w  projektach o  podobnej złożoności 
interesariuszy.

• Pracę w Grupach Roboczych o charakterze mieszanych 
składów osobowych z zrównoważoną reprezentacją po-
szczególnych interesariuszy.

• Proces konsultacji oparty o dyskusje.
• Finalizowanie ustaleń drogą głosowania.
• Zbudowanie przekonania, że dialog jest szansą na wypra-

cowanie efektywnych mechanizmów realizacyjnych oraz 
zrównoważony podział ryzyk zarówno dla Inwestora jak 
i Wykonawcy.

Nakład pracy i czasu
Projekt został realizowany w oparciu o pracę iteracyjną 

uczestników procesu. Obejmował kilkanaście spotkań plenar-
nych oraz kilkadziesiąt spotkań w ramach grup roboczych. 
Okres realizacji zadań przypadał na czas ograniczeń wynika-
jących z zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Przewa-
żająca część prac była realizowana w formule pracy zdalnej 
i korespondencyjnej. Zaangażowanych w projekt było kilka-
dziesiąt osób. Proces trwał 10 miesięcy.

Korzyści z opracowania Dobrych Praktyk: 
• poprawa komunikacji i  współpracy środowiska 

branżowego
• odbudowanie zaufania pomiędzy stronami
• poprawa efektywności inwestycji
• zagwarantowanie wykonawców dla potrzeb inwestycyj-

nych branży
• wyższy poziom techniczny i bezpieczeństwo inwestycji
• innowacyjność, konkurencyjność i przedsiębiorczość
• rozwój kapitału społecznego.

Opis produktu końcowego projektu
Produktem Końcowym Projektu jest dokument Kodeks 

Dobrych Praktyk dla sektora Energetycznego wraz z matry-
cami ryzyk dla poszczególnych modeli realizacyjnych: „buduj”, 
„projektuj i buduj” oraz „pod klucz”. 

Kodeks Dobrych Praktyk dla branży energetycznej sta-
nowi platformę do dialogu dla wszystkich interesariuszy pro-
cesu realizacyjnego w tym obszarze. 

W najbliższym czasie zaplanowano działania promocyjne 
zmierzajcie do przyjęcia KDP do stosowania w poszczególnych 
organizacjach energetycznych. 

 

W efekcie pracy wypracowano definicję Kodeksu Dobrych 
Praktyk, który należy rozumieć jako skonkretyzowany zbiór 
zasad i rekomendacji, zaakceptowanych oraz przyjętych 
do stosowania przez strony procesu inwestycyjnego, 
obowiązujący przez cały okres tego procesu, podnoszący 
jego efektywność i bezpieczeństwo oraz równoważący 
możliwość osiągnięcia wzajemnych celów Inwestora 
i Wykonawcy przy jednoczesnej mitygacji kluczowych ryzyk.
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PioTr Piech 
Członek zarządu GISonLine

Infrastruktura techniczna zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, charakte-
ryzuje się ciągłymi zmianami, co jest efektem realizacji kolejnych inwestycji. 
Wymaga to zorganizowanego i systematycznego procesu aktualizacji danych 
geodezyjnych, na podstawie których są planowane i realizowane wszystkie in-

westycje w kraju. Wydaje się, że z formalnego punktu widzenia proces ten jest dobrze 
zorganizowany, mamy odpowiednie akty prawne i instytucje w postaci powiatowych 
ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, których podstawowym obo-
wiązkiem jest tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych zasobów geo-
dezyjnych. Super, ale czy to jest wystarczające, aby mieć pewność, że dane w tych 
bazach są dokładne, aktualne i odpowiedniej jakości? 

Od 20 lat zajmujemy się wdrażaniem systemów GIS, inwentaryzacją, pasz-
portyzacją sieci oraz tworzeniem baz danych dla krajowej bazy danych geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Realizując duże i małe projekty infra-
strukturalne w kraju i zagranicą, wiemy jak ważna jest aktualność i dokładność da-
nych. Mając świadomość dostarczania naszym klientom jak najbardziej dokładnych 
danych o ich majątku sieciowym jako jedna z pierwszych firm w kraju wprowadzili-
śmy na rynek usługę detekcji infrastruktury podziemnej w oparciu o nowoczesne, 
bezinwazyjne technologie georadarowe i detekcyjne w połączeniu z stosowaniem 
dedykowanych metodyk realizacji tych prac bazujących na standardach British Stan-
dard Institue PAS 128 i PAS 256. 

Praktycznie w każdym realizowanym przez nas projekcie detekcji infrastruk-
tury podziemnej wykrywamy obiekty, których na mapach nie wykazano lub któ-
rych przebieg, głębokość a nawet średnica jest niezgodna z stanem faktycznym. Na 
jednym z pierwszych realizowanych przez Nas projektów, którego celem była bu-
dowa tunelu pod torowiskiem, na trasie wytyczonego już przewiertu podziemnego 
wykryliśmy nieistniejący na mapie gazociąg wysokiego ciśnienia. Dzień później 

Zapanować nad chaosem – 
rola standardów w procesie 
identyfikacji infrastruktury 
podziemnej

Praktycznie w każdym realizowanym przez nas projekcie 
detekcji infrastruktury podziemnej wykrywamy obiekty, 
których na mapach nie wykazano lub których przebieg, 
głębokość a nawet średnica jest niezgodna z stanem 
faktycznym.
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planowane było rozpoczęcie przewiertu. Na szczęcie nie do-
szło do uszkodzenia gazociągu, ale skutki dla inwestora były 
równie dotkliwe: wtrzymanie prac, konieczność wykonania 
ponownie planów obejścia przeszkody, opóźnienia realizacji 
całego projektu i ogromne koszty. Problem brzmi znajomo? 
Dwa lata temu w Szczyrku podobna sytuacja skończyła się 
ogromną tragedią, zginęło osiem osób. Bez przesądzania o wi-
nie, jedną z przyczyn tej tragedii były nieaktualne dane geode-
zyjne, w których wrysowano projektowany przebieg gazociągu 
a nie stan rzeczywisty. 

Z naszego doświadczenia wynika, iż 30 % danych prze-
chowywanych w zasobach geodezyjnych dotyczących sieci 
uzbrojenia terenu jest nieaktualnych i niedokładnych. Ich 
stosowanie bez uprzedniej weryfikacji może skutkować ta-
kimi właśnie konsekwencjami, a jest to wierzchołek góry lo-
dowej. Nie słyszy się o tym, gdyż nie w każdym przypadku 
dochodzi to tak tragicznych wypadków jak ten w Szczyrku. 
Tymczasem do uszkodzeń istniejących sieci dochodzi zbyt 
często i zawsze kończy się to tak samo – ogromnymi i nie-
przewidzianymi kosztami. Co jest powodem takiego stanu 
rzeczy i  co możemy zrobić aby 
uniknąć takich sytuacji? Oczy-
wiście takie wypadki nigdy nie 
są skutkiem jednego błędnego 
zdarzenia tylko całej ich serii, ale 
dopóki nie poznamy głównych 
przyczyny, dopóty nie będziemy 
mogli im zapobiec. Naszym zda-
niem jedną z podstawowych przy-
czyn są opóźnienia w bieżącym 
procesie aktualizacji danych geo-
dezyjnych, czyli wprowadzenia 
zmian w danych do zasobu baz 
danych GESUT. Wszystkie takie zmiany powinny być wpro-
wadzane do zasobu natychmiast po ich pomiarze, niestety tak 
się nie dzieje. Urzędnicy pomimo starań mają za dużo formal-
ności na głowie i zmian w rozporządzeniach, a za mało kadry 
i pieniędzy na cyfryzację zasobów, aby ten pociąg dogonić. 
Kolejną przyczyną kiepskiej jakości danych jest brak ich we-
ryfikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty sieci podziemnych, 

które już w momencie zgłaszania danych do zasobu są zako-
pane głęboko w ziemi. Niestety obowiązujące w kraju akty 
prawne sprowadzają czynności urzędników odpowiedzialnych 
za prowadzenie zasobu geodezyjnego wyłącznie do roli wery-
fikacji aspektów formalno-prawnych pozyskiwanych danych. 
Nikt nie zaprząta sobie głowy merytoryczną i techniczną we-
ryfikacją danych przyjmowanych do zasobu, choćby wyryw-
kowym sprawdzeniem w terenie czy przekazywane dane są 
poprawnie. Wystarczy, że operat jest zgodny z wymaganiami 
formalnymi, ponadto przepisy często są intepretowane przez 
urzędy w różny sposób, choć stosują zapisy tej samej ustawy. 
Z żalem trzeba przyznać, że taka jest codzienność. Czy da się 
ten problem jakoś rozwiązać, bo przecież nie przestaniemy ko-
rzystać z danych geodezyjnych? Odpowiedź wydaje się prosta, 
wystarczy zastosować starą dobrą zasadę UFAJ i KONTROLUJ. 
Ufajmy więc temu, co dostajemy z geodezji ale przed rozpo-
częciem prac sprawdźmy czy to, co pokazują mapy jest zgodne 
z prawdą.

Na rynku istnieją technologie i metodyki umożliwiające 
wykrycie i pomierzenie wszelkich obiektów znajdujących się 

pod ziemią. Mowa oczywiście o technologiach georadarowych 
GPR (Ground Penetrating Radar) i lokalizatorów elektroma-
gnetycznych (EML). Pomimo, iż technologie te istnieją na 
rynku od wielu lat stosunkowo niedawno zaczęto je wykorzy-
stywać w geodezji do identyfikacji położenia obiektów sieci 
i struktur podziemnych. Ale sama technologia to nie wszystko 
– ważny jest również sposób jej wykorzystania i tu przychodzą 

Z naszego doświadczenia wynika, iż 30 % danych 
przechowywanych w zasobach geodezyjnych dotyczących 
sieci uzbrojenia terenu jest nieaktualnych i niedokładnych. 
Ich stosowanie bez uprzedniej weryfikacji może skutkować 
takimi właśnie konsekwencjami, a jest to wierzchołek 
góry lodowej. 

Rewitalizacja 3D centrum Poznania, fot. Artur Pleśniarski  Rewitalizacja 3D centrum Poznania, fot. Artur Pleśniarski  
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nam z pomocą standardy PAS 128 i PAS 256. Standardy te 
zostały opracowane przez Institiute of Civil Engineers (ICE) 
i zatwierdzone w postaci procedury przez British Standard In-
stitiute przy współudziale innych branżowych instytucji takich 
jak Ordynance Survey, The Geological Society, Transport for 
London, i wiele innych. Przed opublikowaniem zostały zwe-
ryfikowane w boju na największych projektach budowlanych 
w Wielkiej Brytanii takich jak rozbudowa lotniska Heathrow, 
czy londyńskiego metra. Metodyki to stosunkowo nowe opraco-
wania – PAS 128 opisuje metodykę inwentaryzacji i weryfikacji 
położenia przestrzennego obiek-
tów sieci podziemnych i została 
wdrożona w roku 2014. Metodyka 
PAS 256 została opublikowana 
w roku 2017 i uzupełnia meto-
dyką sieci podziemnych o obiekty 
podziemnych struktur budowla-
nych. Cele metodyk to zwiększe-
nie dokładności bezinwazyjnych 
pomiarów sieci podziemnych, 
ograniczenie ryzyka uszkodzeń 
sieci podczas prac budowlanych 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
pracowników. Opracowane metodyki są jak sama nazwa wska-
zuje publicznie dostępne (Publicly Available Specification) i są 
dedykowane do wykorzystania przez geodetów, projektantów, 
konstruktorów, kierowników projektów budowlanych i gesto-
rów sieci, czyli wszystkich tych, którzy na co dzień wykorzy-
stują informacje o położeniu sieci podziemnych. Metodyka 

zawiera zbiór zaleceń i sposobów wykonania pomiarów i okre-
śla między innymi aspekty planowania projektu, definiowania 
zakresu prac, procedury realizacji pomiarów i ich weryfikacji 
oraz sposób dostawy wyników prac z wykorzystaniem technik 
CAD/GIS/BIM. Definiuje również dokładność pomiaru z jaką 
można określić głębokość i położenie obiektów. Metodyka wy-
różnia cztery zasadnicze etapy realizacji detekcji;

Pomiar Typu D – Analiza dokumentacji źródłowej 
Etap ten zakłada identyfikacje wszystkich gestorów sieci 

posiadających podziemne obiekty na terenie prac, pozyskanie 
dostępnych danych analogowych i cyfrowych zawierających 
informacje o sieciach podziemnych oraz ich wnikliwą analizę 
ze szczególnym uwzględnieniem aktualności i kompletności.

Pomiar Typu C – Rozpoznanie w terenie
Etap ten zakłada porównanie położenia sieci wynikają-

cych z etapu analizy dokumentacji źródłowej z ich rzeczywi-
stym rozmieszczeniem w terenie. W tej fazie prac metodyka 
rekomenduje wykonanie inwentaryzacji sieci w terenie i zi-
dentyfikowanie potencjalnych braków i różnic w rozmieszcze-
niu sieci podziemnych pomiędzy stanem faktycznym a tym 
wykazanym na mapach. W ramach pomiaru tego typu zaleca 
się otwarcie i inspekcje wszystkich studzienek i pokryw, po-
miar głębokości, analizę zajętości i określenie rodzaju sieci 
i sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji. Wszystkie po-

miary tej fazy wykonujemy wyłącznie z wykorzystaniem taśm 
mierniczych bez angażowania specjalistycznego sprzętu a ich 
wyniki oznaczamy w terenie farbami geodezyjnymi i na szki-
cach odręcznych.

Pomiar Typu B – Detekcja sieci podziemnych
Etap ten rekomenduje wykorzystanie do pomiarów sieci 

podziemnych lokalizatorów elektromagnetycznych. Urządze-
nia te pracują w dwóch trybach aktywnym i pasywnym i mogą 
wykrywać instalacje metalowe, takie jak kable zasilające, na-

tomiast nie wykrywają nieprzewodzących materiałów, takich 
jak rury betonowe, plastikowe czy światłowody o ile nie są 
one oznaczone specjalnym taśmami mierniczymi zawiera-
jące przewodnik umożliwiający zastosowania tych urządzeń. 
W tej fazie stosuje się również sondy na specjalnych przewo-
dach śledzących umożliwiających identyfikacje i lokalizacje 

Niestety obowiązujące w kraju akty prawne sprowadzają 
czynności urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie 
zasobu geodezyjnego wyłącznie do roli weryfikacji 
aspektów formalno-prawnych pozyskiwanych danych.

Inwentaryzacja sieci podziemnych w centrum Sztokholmu, fot. Artur Pleśniarski



36 KONSULTANT           październik 2021

przebieg kanalizacji wodnych i ściekowych. Metody te pozwa-
lają na określenie jaki jest typ, materiał, położenie oraz prze-
bieg instalacji podziemnych. Po zakończeniu fazy detekcji 
zaleca się wykorzystanie georadaru. Technologia GPR (ground 
penetrating radar) pozwala wykrywać przebieg instalacji pod-
ziemnych. Główną zaletą zastosowania tego typu urządzeń, 
jak np. Leica DS2000 jest możliwość zlokalizowania materia-
łów nieprzewodzących, takie jak rury betonowe, plastikowe 
lub kable światłowodowe. Kluczową częścią korzystania z tej 
technologii jest odpowiedni pomiar wykonywany najczęściej 
w postaci gęstych przejazdów w pasach oddalonych od sie-
bie maksymalnie co metr, co pozwoli na zebranie ogromnej 
ilości dodatkowych danych umożliwiających potwierdzenie 
wcześniejszych pomiarów oraz opracowanie końcowych wy-
ników i prawidłowe zlokalizowanie wykrytej infrastruktury 
na mapach. Metodyka określa również poziom dokładności 
pomiarów, który został określony na poziomie 15 cm, o ile wy-
kryty obiekt został wykryty na co najmniej 2 różnych etapach 
prac a jego pomiar potwierdzony z wykorzystaniem co naj-
mniej 2 różnych urządzeń. Wyniki wskazań urządzeń ETL 
i GPR nanosi się na szkice i oznacza w terenie farbami geode-
zyjnymi które następnie są mierzone odbiornikiem GPS lub 
tachimetrem geodezyjnym. Ostatecznym wynikiem prac jest 
mapa cyfrowa w formacie CAD, GIS lub BIM wykrytych sieci 
podziemnych. 

Pomiar Typu A – Weryfikacja
Ta faza prac dotyczy ostatecznego potwierdzenia wyników 

poprzez dokonania próbnych punktowych odkrywek i fizyczny 
pomiar zidentyfikowanych obiektów w otwartym wykopie. 

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie tej metodyki i stosu-
jemy ją w praktyce od lat ze względu na jej skuteczność wy-
mierne korzyści, które przynosi wszystkim zaangażowanym 
w proces inwestycyjny. Inwestorom ogranicza do minimum 
ryzyko przestojów w projekcie, projektantom i wykonawcom 
prac budowlanych – kosztowych poprawek, geodetom uprasz-
cza wykonanie pomiaru, a właścicielom sieci bezcenną wiedzę 
na temat tego, gdzie są ich zasoby. Ponadto techniki opisane 
i rekomendowane do wykorzystania w toku pomiarów to nie 
jest wiedza tajemna, nasze uczelnie wyższe taki jak AGH do-
skonale je znają i starają się je promować. Także wielu geode-
tom znane są lokalizatory elektromagnetyczne, więc nic nie 
stoi na przeszkodzie, żeby sięgnęli oni po usystematyzowany 

dokument, który w przejrzysty sposób poprowadzi ich do 
celu zgodnie z zasadą UFAJ i KONTROLUJ umożliwi szybkie 
zweryfikowanie jakości map pozyskanych z naszych zasobów 
geodezyjnych. Oczywiście nie należy zakładać, że standard 
i metodyka załatwi za nas wszystkie problemy, do tego po-
trzebni są ludzie z pasją, którzy świadomi ułomności systemu 
będą chcieli i umieli wykorzystać swoją wiedzę techniczną no 
i oczywiście świadomi inwestorzy i wykonawcy, bo taka we-
ryfikacja kosztuje. 

Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że ten koszt jest 
znikomy w porównaniu do kosztów, które generują wadliwe 
dane geodezyjne, a już są całkowicie niemierzalne, kiedy przy-
wołamy tragiczne wypadki z przeszłości. 

 

Oczywiście nie należy zakładać, że standard i metodyka 
załatwi za nas wszystkie problemy, do tego potrzebni 
są ludzie z pasją, którzy świadomi ułomności systemu 
będą chcieli i umieli wykorzystać swoją wiedzę techniczną 
no i oczywiście świadomi inwestorzy i wykonawcy, bo taka 
weryfikacja kosztuje. 

Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle skanowanie –  
Pomiar georadaem instalacji gazowej i ciepłowniczej, fot. Artur Pleśniarski
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Czy standaryzacja w BIM 
jest potrzebna?

Zanim odpowiem na to pytanie postawione w tytule kilka słów o standary-
zacji w ogóle. Bo jedni uważają jest to lekarstwo na wszystko a inni trak-
tują jako przekleństwo zabijające kreatywność i indywidualizm. Czemu 
może służyć standaryzacja:

• obniżeniu kosztów produkcji poprzez stosowanie standardowych, a więc powta-
rzalnych rozwiązań (np. prefabrykacja w budownictwie, stosowanie identycz-
nych komponentów w samochodach różnych producentów); 

• obniżeniu kosztów produkcji poprzez poprawę jakości uzyskiwaną dzięki stan-
daryzacji procesów a w szczególności procesów informacyjnych (przykład ta-
kiego standardu to chociażby polska norma PN-B-01025 Rysunek budowlany. 
Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych)

• obniżenie kosztów użytkowania poprzez stosowanie standardowych rozwią-
zań, które zabezpieczają użytkowników przed dyktatem jednego dostawcy (np. 
typowe gwinty żarówek, wymiary i parametry baterii)

• poprawie naszego komfortu życia poprzez uzyskanie pewności, że to co otrzymu-
jemy lub czego używamy spełnia określone wymagania (np. paliwo o określonej 
liczbie oktanowej, beton określonej klasy, masło a nie mix masła z czymś innym)
Praktycznie wszystko co nas otacza podlega w mniejszym lub większym stopniu 

standaryzacji. Nawet tytuł inżyniera budownictwa jest „ustandaryzowany”. Nieważne 
na jakiej krajowej uczelni uzyskany, gwarantuje posiadanie określonych umiejęt-
ności i kompetencji, które są ściśle określone i każda uczelnia musi zapewnić ich 
uzyskanie.

Kluczowym elementem procesu inwestycyjnego jest wytwarzanie dokumen-
tacji projektowej na podstawie, której realizowana jest każda budowa. Wiele badań 
prowadzonych na przełomie XX i XXI wieku potwierdziło, że zastosowanie standa-
ryzacji procesu wytwarzania dokumentacji pozwala uzyskać: 
• redukcję kosztów wytwarzania
• poprawę jakości dokumentacji
• redukcję błędów wykrywanych dopiero na budowie

I nie mówię tu o dokumentacji wytwarzanej w metodyce BIM ale każdej trady-
cyjnej dokumentacji projektowej. 

Niewątpliwe ważną zaletą stosowania standardów jest dużo łatwiejsze opisy-
wanie swoich wymagań, a co za tym idzie większa pewność, że wymagania te zo-
staną poprawnie zrozumiane. Zamiast szczegółowo opisywać naszemu dostawcy 
oczekiwane parametry betonu mówimy po prostu: „beton B20”. I on już wie czego 
potrzebujemy, bo przekaz jest jednoznaczny. 

Mówiąc o standaryzacji w BIM powinniśmy mieć na uwadze, że BIM to pro-
ces informacyjny polegający na zbieraniu, gromadzeniu i udostępnianiu danych, 

Dariusz kasznia
Prezes Fundacji ecc Bim
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służący osiągnięciu określonych, zdefiniowanych wcześniej 
celów. 

Żeby ten proces przebiegał poprawnie powinniśmy za-
gwarantować, że:
• każdy jego uczestnik poprawnie rozpozna kontekst infor-

macji, czyli wszystkie strony tak samo zrozumieją każdą 
daną (jeżeli coś zostało zaprojektowane jako ściana, to 
każdy powinien widzieć, że to jest ściana, a nie belka 
o wysokości ściany);

• każda informacja będzie gromadzona i opisywana w ten 
sam sposób (te same jednostki, te same dokładności, te 
same formaty plików);

• będą wskazane osoby/podmioty odpowiedzialne za gro-
madzenia i udostępnianie informacje, co da gwarancję 
aktualności danych i skutecznego zarządzania zmianą. 
Te trzy powyższe obszary są w literaturze określane jako 

fundamenty OPEN BIM i są opisane normami ISO. 
Realizując inwestycję w metodyce BIM powinniśmy okre-

ślić cele jej stosowania a co za tym idzie wskazać jakie informa-

cje i kiedy będziemy potrzebowali oraz zapewnić poprawność 
procesu informacyjnego. 

Tylko jak to zrobić? 
Cele. Ten element determinuje całość procesu informa-

cyjnego, ponieważ cele wskazują jakie informacje i jak szcze-
gółowe będą potrzebne w kolejnych etapach inwestycji. 

Wbrew pozorom określenie celów BIM wcale nie jest ła-
twe. Najlepiej się przy tym kierować pewnymi podstawowymi 
zasadami mówiącymi, że cele powinny być osiągalne, dawać 
wymierne, określone zyski i być mierzalne. BIM jest przecież 
narzędziem biznesowym. Częstym błędem jest wskazywanie 
nadmiernych celów BIM, czyli takich których zamawiający nie 
potrafi „skonsumować” czy też „zmonetaryzować”. W litera-
turze światowej można znaleźć omówienie typowych, najczę-
ściej stosowanych celów BIM, nad którymi warto się pochylić 
przygotowując inwestycję w metodyce BIM. Takie „standar-
dowe” cele BIM …

Przyjmijmy, że mamy już określone cele BIM, wiemy ja-
kie informacje i kiedy powinniśmy dostać, aby uzyskać z nich 
wymierną korzyść. Ale każdy projektant budowlany wie jak 
ważną rolę odgrywa tzw. szczegółowość informacji, m.in. dla-
tego mamy projekt koncepcyjny, budowlany czy wykonawczy. 
Czym one się różnią? Przede wszystkim poziomem szcze-
gółowości. Bo im niższy tym łatwiej wprowadzać zmiany 

w projekcie. Podobnie jest w BIM. Przecież nie ma sensu 
umieszczać w modelu koncepcyjnym szczegółów wykończenia 
czy nadmiernie szczegółowych modeli różnych komponentów 
obiektu np. modeli okien połaciowych odwzorowujące wszyst-
kie szczegóły rzeczywistego okna (zawiasy, szyby, klamki, 
uchwyty, ramy, itd.). Ale jak opisać jakie poziomy szczegóło-
wości i kiedy będziemy potrzebowali dla różnych elementów 
projektowanej budowli? Jak zagwarantować jednoznaczność 
takiego opisu bez produkowania dziesiątek stron tekstu? Może 
przydałby się jakiś standard opisujący jednoznacznie poziomy 
szczegółowości dla danych typów komponentów? 

Wiemy już jakie mamy cele, wiemy jakie informacje i na 
jakim poziomie szczegółowości potrzebujemy, ale pojawia się 
pytanie: w jaki sposób zostaną przekazane te informacje? Jak 
zapewnić, że każdy je odczyta? Pliki w formacie PDF? To nie 
problem. A modele BIM? Jak zapewnić interoperacyjność bazy 
danych jaką jest model BIM? Czy posiadane przeze mnie opro-
gramowanie pozwoli mi otworzyć plik z modelem BIM? Prze-
cież różne branże korzystają z różnych programów, a nawet 

te same branże, ale u innych podmiotów korzystają z często 
niekompatybilnego oprogramowania. Może warto im wskazać 
jakiś standard wymiany danych? Żebyśmy wszyscy mogli ko-
rzystać z informacji dostarczanych przez wszystkich uczestni-
ków procesu inwestycyjnego… czyli znowu standard.

Udało się. Potrafimy otworzyć pliki z modelami bran-
żowymi BIM, ale okazuje się że jednostki się nie zgadzają, 
zbrojenie słupa w modelu konstrukcyjnym jest 2 kilometry 
od odpowiadającego mu słupa w modelu architektonicznym 
a próba automatycznego obliczenia powierzchni malowania 
ścian ( w końcu po coś mamy ten BIM) daje wynik 0. Okazuje 
się, że procesy modelowania w metodyce BIM też muszą być 
realizowane wg pewnych reguł, które warto by zamknąć w ja-
kimś standardzie. A jak nie ma takiego standardu? To trzeba 
je każdorazowo opisywać w OPZ lub SIWZ. 

W procesie BIM wyróżniamy podstawowe procesy zwią-
zane z zarządzaniem informacją:
• modelowanie
• interoperacyjność
• współpraca grupowa
• koordynacja międzybranżowa
• komunikacja

I każdy z nich opiera się na ciągłym gromadzeniu i ob-
róbce danych. Dlatego wymaga precyzyjnego wskazania zasad 

BIM jest przecież narzędziem biznesowym. Częstym 
błędem jest wskazywanie nadmiernych celów BIM, 
czyli takich których zamawiający nie potrafi „skonsumować” 
czy też „zmonetaryzować”.
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i reguł tych procesów czyli określenia standardów. Brak takich 
standardów to konieczność każdorazowego opisywania tych 
zasad i reguł dla każdego z tych procesów.

Mamy dostępne w naszym kraju już standardy BIM opi-
sane w normach… Są to aktualnie cztery części normy PN-
-EN ISO 19650. Norma ISO 19650 to rodzaj konstytucji BIM 
definiującej podstawy metodyki BIM. Natomiast w życiu co-
dziennym potrzebujemy aktów wykonawczych, standardów, 
które można wprost wskazać i zastosować w inwestycjach re-
alizowanych w metodyce BIM. Zresztą nawet autorzy normy 
ISO 10650 wskazują, że nieodłącznym elementem ekosystemu 
standaryzacji BIM są rozszerzenia narodowe normy ISO. 
Jedną z uznanych na świecie metod wprowadzenia standa-
ryzacji BIM jest tzw. metoda podręcznikowa, czyli najpierw 
pojawiają się na rynku podręczniki BIM (BIM Manual), które 
definiują praktyczne standardy dotyczące części rynku. Sta-
nowią kapitalne wsparcie dla uczestników procesów BIM na 
początkowym etapie wdrażania, gdy nie ma szczegółowych 
norm narodowych czy standardów wykonawczych. W kolej-
nym kroku na bazie tych podręczników tworzone są standardy 
narodowe. 

Przykładem takiego podręcznika BIM, jest BIM Standard 
PL, którego celem było wskazanie sprawdzonych standardów 
oraz tzw. dobrych praktyk dotyczącechm.in. omawianych 
w tym artykule procesów. Wydaje się, że cel jaki przyświecał 
inicjatorom BIM Standard PL został osiągnięty, bo coraz wię-
cej inwestycji realizowanych w metodyce BIM jest definiowana 
i prowadzona w oparciu o standardy opisane w tym dokumen-
cie. Teraz czas na kolejny krok, ale to już jest rola administracji 
państwowej.

Omawiając kwestię standaryzacji BIM nie należy zapo-
minać o kluczowym czynniku, czyli kompetencjach ludzi 
stosujących BIM. O ile słysząc, że ktoś jest inżynierem bu-
downictwa wiemy na 100% jakie podstawowe umiejętności 
posiada (bo każda uczelnia jest zobowiązana go tych umie-
jętności nauczyć) o tyle słysząc, że ktoś jest Koordynatorem 
BIM lub Menedżerem BIM nie mamy już takiej pewności. 
Praktyka wskazuje, określenie Menedżer BIM jest bardzo „po-
jemne” i może zawierać zupełnie różne kompetencje, podob-
nie jest z Koordynatorem BIM. Miałem kiedyś przyjemność 
rozmawiać z osobą przedstawiającą się jako koordynator BIM 
na jednej z inwestycji realizowanych w naszym kraju. Jego 
wiedza na temat BIM daleko odbiegały od tego czego spodzie-
wałem się po Koordynatorze BIM, ale po krótkiej rozmowie 

okazało się, że funkcja Koordynator BIM oznaczała koordy-
nację obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem do 
wprowadzenia BIM w organizacji. Ja rozumiałem inaczej rolę 
Koordynatora BIM. Standaryzacja wymaganych kompetencji 
dla poszczególnych stanowisk BIM pozwoliłaby uniknąć tego 
typu nieporozumień czy rozczarowań.

Z takim właśnie problemem boryka się wielu zamawiają-
cych, którzy chcąc zagwarantować sobie, że wykonawca będzie 
dysponował odpowiednimi kompetencjami BIM, wskazują 
konieczność posiadania w zespole np. Menedżera BIM. Ale 
co oznacza Menedżera BIM? Co ta osoba powinna umieć? 
W przypadku inżyniera specjalności X, wiemy czego się po-
dziewać, a Menedżera BIM? 

Podsumowując. BIM daje wiele korzyści pod warunkiem, 
że jest BIMem a nie chaosem informacyjnym ze zwiększoną 
znacząco ilością danych, „bo zamawiający chciał”. Żeby unik-
nąć chaosu powinniśmy opisywać szczegółowo każdy aspekt 
wpływający na jakość procesów informacyjnych. Ale przecież 
nie każdy jest ekspertem, a BIM ma być dla wszystkich, a nie 
dla tylko dla wtajemniczonych. A przecież taki pełny opis me-
todyki BIM spowodowałby, że SWZ miałaby nie 20 czy 100 
stron ale tysiące. Jednocześnie zamawiający nie opisuje jak 
konstruktor ma wykonywać obliczenia, a jedynie wskazuje 
tylko wg jakiej normy mają być one zrobione. Nie inaczej po-
winno być przy stosowaniu metodyki BIM, to wszystkim odej-
mie pracy i zapewni, że strony będą się wzajemnie rozumiały. 

 

Norma ISO 19650 to rodzaj konstytucji BIM definiującej 
podstawy metodyki BIM. Natomiast w życiu codziennym 
potrzebujemy aktów wykonawczych, standardów, które 
można wprost wskazać i zastosować w inwestycjach 
realizowanych w metodyce BIM. 
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