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

SIDiR jest członkiem:

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy
Associations - EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBE
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Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw -
ców za czy na być do strze ga ne przez agen dy rzą do -
we, ja ko or ga ni za cja po moc na w re ali za cji

za mó wień ce lu pu blicz ne go. Co raz czę ściej na sze opi -
nie są przy ta cza ne ja ko ar gu men ty w dys ku sjach po -
szcze gól nych osób i in sty tu cji. To cie szy, ale zmu sza też
do pre zen to wa nia bar dzo wy wa żo nych sta no wisk. Ma jąc
to na uwa dze na rzu ci li śmy so bie ogra ni cze nia w przyj mo -
wa niu zle ceń na opra co wy wa nie wsze la kich opi nii. Nie
ogra ni cza my na to miast wy po wie dzi, czę sto kry tycz nych,
na szych Człon ków przy każ dej nada rza ją cej się oka zji.
Oka zją by ła kon fe ren cja „Bez pie czeń stwo Środ ków Pu -
blicz nych w In we sty cjach Bu dow la nych” zor ga ni zo wa na
we współ pra cy z Pol skim Sto wa rzy sze niem Be ne fi cjen -
tów Fun du szy Po mo co wych w dniach 13-14 mar ca 2008
r. w War sza wie. Kon fe ren cja za koń czy ła się suk ce sem.
Za szczy ci ło nas dwóch mi ni strów, wie lu go ści i ok. 150
uczest ni ków. Wy po wie dzi na kon fe ren cji od bi ły się do no -
śnym echem wśród uczest ni ków, in sty tu cji i urzę dów (de -
cy den tów). 

Nie wąt pli wym suk ce sem jest też wy da wa nie Biu le ty nu
„Kon sul tant SI DiR”, któ ry oka zał się „strza łem w dzie siąt -
kę”. Ob ser wu je my du że za in te re so wa nie i proś by o pre -
nu me ra tę od osób pry wat nych, urzę dów, oraz in sty tu cji
sa mo rzą do wych. 

W tym ro ku po dej mu je my współ pra cę z ośrod ka mi
uni wer sy tec ki mi, aby na si wy kła dow cy włą czy li się

w pro ces na ucza nia, a Sto wa rzy sze nie bę dzie obej mo wa -
ło pa tro na tem me ry to rycz nym pro gra my wy kła do we.
Dzia ła nia ta kie łą czą po pu la ry za cję stan dar dów FI DIC
z tro ską o zgod ne z pra wem wy da wa nie pie nię dzy pu -
blicz nych. 

Przed na mi no we za da nia:
ã pra ca nad re for mą usta wo daw stwa pol skie go, w in te -

re su ją cym na sze śro do wi sko za kre sie,
ã zwal cza nie szko dli wych dla go spo dar ki i za mó wień

pu blicz nych na wy ków, ru ty ny i bra ku pro fe sjo na li zmu,
ã pod no sze nie zna cze nia Sto wa rzy sze nia i śro do wi ska

na are nach mię dzy na ro do wych,
ã pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych i po zio mu etycz -

ne go na szych Człon ków,
ã pod ję cie pra cy nad pro gra mem do bro wol nej cer ty fi -

ka cji umie jęt no ści za wo do wych na szych Człon ków.
Nie zre ali zu je my sta wia nych so bie za dań bez Wa sze go

udzia łu. Ape lu ję do każ de go z Was o włą cze nie się w pra -
cę Sto wa rzy sze nia. 

Pla nu je my na je sień ko lej ną, tym ra zem mię dzy na ro -
do wą kon fe ren cję. Po trze bu je my cie ka wych te ma tów
i ich au to rów! Po trze bu je my po mo cy w przy go to wa niach
ma te ria łów kon fe ren cyj nych. Jak za wsze po trze bu je my
ar ty ku łów do Biu le ty nu. 

Go rą co za pra szam
Krzysz tof Woź nic ki

Pre zes 

aktualności

Koleżanki i Koledzy
Członkowie SIDiR

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

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

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

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



Dro dzy Czy tel ni cy

W dniach 13 – 14 mar ca br. w ho te lu Ho li day Inn w War sza wie, od by ła się KON -
FE REN CJA „BEZ PIE CZEŃ STWO ŚROD KÓW PU BLICZ NYCH W IN WE STY -
CJACH BU DOW LA NYCH” zor ga ni zo wa na przez za przy jaź nio ne i współ pra cu ją ce
ze so bą dwa Sto wa rzy sze nia: Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw -
ców SI DIR oraz Pol skie Sto wa rzy sze nie Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co wych. 

Za szczy ci li nas swo ją obec no ścią Pa no wie Mi ni stro wie Ol gierd Dzie koń ski re -
pre zen tu ją cy Pa tro na kon fe ren cji – Mi ni stra In fra struk tu ry, oraz Ja nusz Kuj da re -
pre zen tu ją cy Mi ni ster stwo Śro do wi ska.

Licz nie przy by li wy so kiej ran gi urzęd ni cy z Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, Mi ni -
ster stwa Śro do wi ska, Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska, Urzę dów
Miej skich, Gmin nych, Be ne fi cjen ci i in ży nie ro wie kon sul tan ci za in te re so wa ni pro -
ble ma ty ką kon fe ren cji.

W imie niu go spo da rzy Kon fe ren cją otwo rzył ni żej pod pi sa ny. Na si Go ście wy -
stę pu ją cy w imie niu Mi ni strów zwra ca li uwa gę za rów no na wa gę ja ką przy wią zu -
ją do po praw nej re ali za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go jak i uświa do mi li ze bra nym
wiel kość środ ków prze zna czo nych do re ali za cji tych że in we sty cji. Zwró ci li uwa -
gę na sła be przy go to wa nie wie lu pro gra mów in we sty cyj nych w ubie głych la tach
i kon se kwen cjach z te go fak tu wy ni ka ją cych.

Pierw szy z pre le gen tów, dr Bit ner z Uni wer sy te tu War szaw skie go zde fi nio wał
po ję cie „środ ków pu blicz nych” wy ka zu jąc jed no cze śnie brak pre cy zji w okre śle -
niu za rów no sa mych środ ków jak i ich be ne fi cjen tów. Wyj ściem do dal szej dys ku -
sji by ło py ta nie: w któ rym mo men cie środ ki pu blicz ne prze sta ją być pu blicz ny mi?

Krzysz tof Woź nic ki, Pre zes SI DIR wy ka zał, że Wa run ki Kon trak to we FI DIC ma -
ją już po nad 50 lat i z ogrom nym po wo dze niem sto so wa ne są na ca łym świe cie.
Ty sią ce in we sty cji re ali zo wa nych we dług stan dar dów FI DIC sta no wi ol brzy mi ka -
pi tał do świad czeń któ re go wy ko rzy sta niem za in te re so wa ne są czo ło we in sty tu cje
fi nan so we w tro sce o pra wi dło we wy ko rzy sta nia udzie la nych kre dy tów i po ży czek
na ce le in we sty cji bu dow la nych. Przed sta wił sze reg in we sty cji w Pol sce, nie pod -
le ga ją cych re gu la cjom Pra wa za mó wień pu blicz nych, po praw nie zre ali zo wa nych
wg pro ce dur FI DIC.

Spo rą do zę słów kry tycz nych usły sze li ze bra ni w wy stą pie niu Vi ce -pre ze sa 
SI DIR Zbi gnie wa J. Bocz ka, mó wią ce go o za rzą dza niu pro ce sem przy go to wa nia
i re ali za cji in westy cji bu dow la nych. Wy ka zał jak da le ce brak sto sow nych kwa li fi -
ka cji per so ne lu kie row ni cze go w po łą cze niu z bra kiem pro ce dur skut ku je błę da -
mi w za rzą dza niu. Zwró cił uwa gę na jak że czę ste sła be przy go to wa nie in we sty cji
do re ali za cji. Skut ki są i bę dą wi docz ne w po sta ci ro sną cej ilo ści spo rów, czę sto
prze gry wa nych przez za ma wia ją cych i ro sną cej groź bie zwro tu środ ków Unij nej
ka sy. Wy stą pie nie Ko le gi Bocz ka wy wo ła ło zna mien ne re ak cje obec nych na sa li
przed sta wi cie li Władz. Od gro że nia „no tat ką do Mi ni stra”, do słów po par cia od in -
nych wy so kich ran gą urzęd ni ków po dzie la ją cych oba wy śro do wi ska in ży nier skie -
go w tej ma te rii.

Ko lej ne punk ty pro gra mu kon fe ren cji mia ły cha rak ter bar dzie in struk ta żo wy niż
po le micz ny.

Bog dan Ro gu ski (SI DiR) wy ka zał jak istot ne zna cze nie dla in we sty cji ma tak
po zor nie nud ny i nie istot ny do ku ment ja kim jest stu dium wy ko nal no ści. Omó wił
me to do lo gię two rze nia, oraz zna cze nie te go do ku men ty w pro ce sie ubie ga nia się
be ne fi cjen tów o fi nan so wa nie, ale rów nież zna cze nie dla kon tro li i roz li cze nia in -
we sty cji.

Ry szard Dub no (SI DiR) omó wił za gad nie nia przy go to wa nia spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia (siwz). Wy stą pie nie by ło po świę co ne wa run kom sta -
wia nym dla te go do ku men tu w try bie za mó wień pu blicz nych. Nie ste ty z ża lem
mu szę stwier dzić, że nie uda ło się nam usta lić au to ra te go „dzi wo lą ga ję zy ko we -
go” (siwz). W nor mal nym świe cie ten do ku ment na zwa ny jest po pro stu do ku men -
ta cją prze tar go wą, lub do ku men ta cją ofer to wą.
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WOŹNICKI
Prezes SIDiR

Konferencja SIDiR

V



4
BIULETYN

Pa weł Ze jer sku pił się na ro li kon sul tan ta w pro ce sie przy -
go to wa nia i re ali za cji za mó wień pu blicz nych. Po ka zał za leż -
no ści po mię dzy bu dże tem – cza sem re ali za cji – ja ko ścią.
Kon flikt prio ry te tów jest wi docz ny go łym okiem. Go dze nie
tych za leż no ści jest jed ną ze spe cjal no ści kon sul tan tów.
Na tym po wi nien po le gać nasz pro fe sjo na lizm.

Ja nusz Ryb ka za pre zen to wał ten sam pro blem z in nej per -
spek ty wy. Omó wił ro lę In ży nie ra Kon trak tu, oraz In ży nie ra
Kon sul tan ta, na tle po szcze gól nych faz re ali za cji in we sty cji.
Uza sad nił te zę, że In ży nier Kon sul tant to naj star szy za wód
świa ta: w ra ju wąż do ra dzał, ale nie po niósł kon se kwen cji
swo je go dzia ła nia.

Dru gi dzień kon fe ren cji był krót szy ale rów nie burz li wy. 
Zby szek Bo czek (SI DIR) wy ka zał jak da le ce od bie ga

prak ty ka i świa do mość wie lu in ży nie rów i urzęd ni ków od za -
pi sów obo wią zu ją ce go pra wa. Jak bez pod staw na jest naj -
czę ściej ak cep ta cja „ro bót do dat ko wych i za mien nych”.
O ile po ję cie ro bót za mien nych nie jest zna ne ani za pi som
Kon trak tów FI DIC, ani Pra wu Za mó wień Pu blicz nych, o ty le
ro bo ty do dat ko we są ob wa ro wa ne sze re giem ogra ni czeń
któ rych ist nie nia wie lu za in te re so wa nych nie jest świa do -
mych.

Ja cek Ry biń ski (Pol skie Sto wa rzy sze nie Be ne fi cjen tów)
pod jął się omó wie nia te ma tu roz li czeń i au dy tów wy ko rzy -
sta nia środ ków pu blicz nych. Re ak cja Sa li by ła spon ta nicz -
na. Emo cje i za in te re so wa nie wzbu dzi ło za gro że nie
ko nicz no ścią zwro tu środ ków do ka sy Unii w przy pad ku ne -
ga tyw ne go efek tu ta kiej kon tro li. 

Oli wy do ognia do dał Krzysz tof Si dor ski z NFO ŚiGW, któ -
ry barw nie opi sał jak na si przy ja cie le z Gre cji mu sie li od dać
Unii 600 mi lio nów Eu ro nie pra wi dło wo wy da nych, a więc
nie zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem unij nym. Bruk se la nie
zgo dzi ła się na po mniej sze nia ko lej nych fun du szy po mo co -
wych, lecz za ży czy ła so bie fi nan so we go zwro tu za kwe stio -
no wa nych środ ków.

Na za koń cze ni dru gie go dnia Krzysz tof Woź nic ki (SI DiR)
za ry so wał za gad nie nie nie zro zu mia łe go i nie do ce nia ne go
w Pol sce po lu bow ne go roz strzy ga nia spo rów. Omó wił ro lę
i ko rzy ści pły ną ce za rów no z sa me go fak tu re spek to wa nia
„klau zu li roz jem czej” oraz za pi su na sąd ar bi tra żo wy, jak i ko -
rzy sta nia z tych in stru men tów je że li stro ny nie za mie rza ją
spo tkać się w Są dzie po wszech nym.

Nie mnie oce niać Kon fe ren cję któ rej by łem współ or ga ni za to -
rem. Za pro sze nia, któ re spły nę ły po kon fe ren cji, z Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry oraz Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej do dal szej współ pra cy przy or ga ni za cji
kon fe ren cji i szko leń, wska zu ją na po zy tyw ny od dźwięk naj waż -
niej szych (z ca łym sza cun kiem dla po zo sta łych) Go ści Kon fe -
ren cji. Po przed nie eki py rzą dzą ce nie ro zu mia ły,
a w kon se kwen cji ucie ka ły od pro ble mów zwią za nych z re ali za -
cją in we sty cji bu dow la nych. Obec na eki pa do strze ga pro ble my
i po dej mu je dzia ła nia aby je roz wią zać. Za da niem sto ją cym

przed śro do wi ska mi in ży nie rów kon sul tan tów i be ne fi cjen tów
fun du szy po mo co wych jest ak tyw ne włą cze nie się w pra cę
nad zde fi nio wa niem i roz wią za niem pro ble mów sto ją cych
na prze szko dzie w ra cjo nal nym i efek tyw nym wy ko rzy sta niem
szan sy przed ja ką sta nę ło na sze pań stwo wstę pu jąc do sza cow -
ne go Klu bu Państw Eu ro pej skich zwa ne go Unią Eu ro pej ską.

aktualności

Konferencja SIDiR
V
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Standardowe warunki kontraktu (umowy)
na budowę w pigułce

Zapotrzebowanie na standaryzację procesu inwestycyjnego
zaczęło się w pierwszej połowie XX wieku i wzrastało ze
wzrostem złożoności inwestycji i zwiększaniem ilości źródeł
finansowania i ich centralizacji. Na przełomie i w drugiej
połowie XX wieku standaryzacja procesu inwestycyjnego
okazała się niezbędna w rozwiniętych krajach świata dla
instytucji biorących udział w procesie i realizacji inwestycji
budowlanych takich jak: Instytucje finansujące inwestycje
budowlane (Banki), Instytucje bilansujące środki na
inwestycje (Inwestorzy, Przedsiębiorstwa, Kooperacje
Budowlane, Wykonawcy), Instytucje Ubezpieczeniowe
(Ubezpieczyciele) i Instytucje Rozstrzygające Spory.

Bez tej standaryzacji, współpraca różnych uczestników
postępowania inwestycyjnego byłaby niemożliwa. Stąd
aktywny udział tych Instytucji z całego świata w redagowaniu
standardów przez FIDIC. Pierwsze wydanie Standardowych
warunków Kontraktu miało miejsce w 1957 roku. Współpraca
specjalistów FIDIC z najlepszymi specjalistami rozwiniętych
krajów świata w zawodach inżynierów, prawników,
ekonomistów, finansistów, polegała na bezpośrednich
konsultacjach i cyklicznym badaniu wpływu opublikowanych
przez FIDIC Standardów na efekty organizacyjne jakie udało
się zaobserwować. Stąd niekwestionowana kompleksowość
Standardowych Warunków Kontraktu FIDIC jako
uniwersalnych warunków umownych, nadających się do
zastosowania w kontraktach międzynarodowych i w
kontraktach krajowych, po ich przystosowaniu do miejscowego
prawa.

Kompleksowość Standardowych
Warunków Kontraktu FIDIC

Standaryzacja WK FIDIC obejmuje realizację inwestycji
poczynając od wyboru Wykonawcy w trybie przetargowym,
poprzez proces wykonania i przekazania przedmiotu
umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jest jedynym tak

kompleksowym opracowaniem standaryzacji procesu
inwestycyjnego w świecie. Dlatego zalecana jest do
stosowania przez Instytucje finansujące, lub
współfinansujące inwestycje, takie jak: Bank Światowy,
EBRD, PHARE, instytucje finansowe UE, agendy ONZ.
Wszystkie inwestycje w Polsce współfinansowane przez te
instytucje, wykorzystują najczęściej Warunki Kontraktowe
FIDIC. Przyjmuje się, że standaryzacją Warunków
Kontraktowych przedsięwzięcia inżynieryjno-budowlanego
jest zdefiniowanie wszystkich ważniejszych wydarzeń
technicznych jak i administracyjnych występujących w jego
realizacji i podanie sposobu realizacji z określeniem
zakresu obowiązków umawiających się stron.

W roku 1999 FIDIC opublikował pierwsze wydanie
czterech nowych standardowych Warunków Kontraktu jako
kontynuacja wcześniej wydanych Warunków w latach 1957
wyd. pierwsze, 1963 wyd. drugie, 1977 wyd. trzecie i 1987
wyd. czwarte. Dla kontraktu w którym projektowanie jest po
stronie Zamawiającego, Standardowe Warunki zawarte
zostały w tzw. „Czerwonej książce” pt. „Warunki Kontraktu
na budowę dla robot budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Zamawiającego”. Dla kontraktu w
którym projektowanie jest po stronie Wykonawcy,
Standardowe Warunki zawarte zostały w „Żółtej książce” pt.
„Warunki Kontraktowe dla Urządzenia oraz Projektowania i
Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz
Robót Inżynieryjnych i Budowlanych projektowanych przez
Wykonawcę”. Dla kontraktu w którym przewiduje się
wykonanie przez Wykonawcę projektowania, wykonania robót
(zakładu), uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu „pod
klucz”, warunki umowne zawarte zostały w tzw. „Srebrnej
książce” pt. „Warunki kontraktu na realizację EPC/pod-klucz”.
Dla kontraktów o mniejszym koszcie z projektowaniem przez
Zamawiającego, lub przez Wykonawcę, Warunki Kontraktu
zawarte zostały w tzw. „Zielonej Książce” pt „Krótka forma
kontraktu”. Ponadto FIDIC opracował i opublikował w 1982
roku, a w 1994 nieznacznie zmienił, dokument pt. „Procedura
Przetargowa FIDIC”, która przedstawia systemowe
podejście do wyboru oferentów oraz otrzymania i oceny
ofert, oraz „Wzór umowy o usługach klient/konsultant” –
wydanie II 1991 (wyd. polskie 1992). Każde wydanie
Warunków Kontraktowych składa się z dwóch części: część
pierwsza Warunki Ogólne, oraz część druga Wskazówki do
przygotowania Warunków Szczególnych, oraz zawiera
Formularze Oferty, Aktu Umowy i Umowy o Rozjemstwie w
Sporach. W zastosowaniu Warunków Kontraktowych dla
kontraktów krajowych, konkretnej budowy, należy
przygotować drugą część Warunki Szczególne według
„Wskazówek do przygotowania Warunków Szczególnych”
zawartych w części drugiej. FIDIC uważa wersję w języku
angielskim za oficjalną. 

Historycznie o Warunkach
Kontraktowych FIDIC

Stanisław BŁAZIAK

1 Definicja algorytmu: „Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór poleceń odnoszących
się do pewnych obiektów, ze wskazaniem porządku, w jakim mają być realizowane”.

V



6
BIULETYN

warunki umowne

Podstawowe założenia Standardowych
Warunków Kontraktu:
n Wykonawca został wybrany w trybie Przetargu.
n Stronami Umowy są Zamawiający i Wykonawca.
n Inżynier administruje realizacją przedsięwzięcia.
n Spory pomiędzy Stronami Umowy rozstrzygane są przez

Komisję Rozjemczą i/lub Arbitraż.

Istota Standaryzacji 
Warunków Kontraktu FIDIC

Pierwszym podstawowym elementem standaryzacji jest
zdefiniowane słów i zwrotów używanych w budownictwie,
konsultingu, inżynierii i działalności towarzyszącej, a które
używane są wielokrotnie tzw. Definicje (ok. 60). Definicje
odnoszą się wyłącznie do standaryzacji FIDIC, a więc
zdefiniowane wydarzenie może mieć inne znaczenie od
pospolitego znaczenia w mowie potocznej i dla podkreślenia
tego faktu słowa zdefiniowane pisane są z wielkiej litery.
Drugim podstawowym elementem standaryzacji jest
podanie sposobu realizacji zdefiniowanych wydarzeń, z
określeniem kolejności działań, z jednoznacznym
ustaleniem zakresu praw i obowiązków stron w realizacji
przedsięwzięcia – łącznie w 20 Klauzulach. Stąd możemy
założyć, że przyjęty w Warunkach Kontraktowych FIDIC
standardowy sposób opisanych zdarzeń podany został w
formie algorytmu.1

Z powyższych informacji wynika bardzo ważny wniosek,
że w standardowej umowie zostały wyspecyfikowane i
zdefiniowane wszystkie występujące w procesie
inwestycyjnym wydarzenia, ustalony został sposób ich
realizacji, z ustaloną kolejnością wykonania, oraz
wzajemnymi ścisłymi od siebie zależnościami. Usunięcie
jednego standardowego zapisu Warunków Kontraktowych
FIDIC może istotnie zmienić sens całej umowy. Stąd
przygotowaniem Warunków Szczególnych powinna
zajmować się osoba z dużym doświadczeniem w realizacji
przedsięwzięć inżynieryjno budowlanych. Standardowo w
umowach FIDIC, jak i w wymaganiach Banku Światowego,
już na tym etapie realizacji inwestycji powinien zajmować się
tym Inżynier, który w imieniu Zamawiającego będzie
administrował budową do momentu jej przekazania
Zamawiającemu przez Wykonawcę. Z wieloletniej praktyki
wynika, że potencjalna możliwość wzrostu kosztów realizacji
inwestycji wynika z błędnego jej przygotowania przez osoby
bez doświadczenia w realizacji budowy. 

Korzyści zastosowania Standardowych
Warunków Kontraktu
Standaryzacja procesu inwestycyjnego ułatwia i umożliwia:
n dokładniejsze określenie ostatecznych kosztów

przedsięwzięcia, co jest ważne szczególnie w
inwestycjach finansowanych z wielu źródeł, gdzie
ewentualne dofinansowanie w trakcie realizacji jest
praktycznie niemożliwe,

n wprowadzenie sprawiedliwego podziału ryzyka zagrożeń
i odpowiedzialności pomiędzy stronami umowy,

n metodyczne podejście do wyboru oferentów, oraz
otrzymania i oceny ofert,

n uniknięcie niewłaściwego wykonania robót, zwiększonych
kosztów i sporów,

n znaczne ułatwienie poprawnej redakcji przygotowania
dokumentów związanych z realizacją inwestycji, tak dla
zlecającego, jak i wykonawcy,

n zmniejszenie ilość powstających sporów i ułatwia
polubowne rozstrzyganie sporów przez arbitrów
specjalistów w realizacji inwestycji,

n przygotowanie jednolitych wzorów kontraktowania robót,
n dokonanie wymaganej oceny procesu inwestycyjnego na

każdym etapie jej realizacji,
Instytucjom finansującym inwestycje - umożliwia

planowanie i monitoring przebiegu realizacji inwestycji.

Historia Warunków Kontraktowych FIDIC
W 1913 roku Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów

Francji, Belgii i Szwajcarii na kongresie założycielskim
tworzą federację FIDIC. Po wydaniu pierwszych Warunków
Kontraktowych FIDIC w 1957 roku, powstał Komitet
Kontraktów Inżynieryjnych-Budowlanych, który śledził ich
wykorzystanie w kontraktach. Komitet ten podjął pracę 
z udziałem najlepszych specjalistów w zawodach inżynierów,
prawników, ekonomistów i finansistów z organizacji
członkowskich, jak i ze specjalistami instytucji współ-
pracujących. FIDIC w tym czasie posiadał swoje
członkowskie organizacje we wszystkich rozwiniętych krajach
świata. Dzisiaj ponad 70 Organizacji Krajowych w krajach
rozwiniętych. Pierwsze dyrektywy dotyczące Zamówień
Publicznych ukazały się w 1971 (71/0305/EWG), w 1976
(77/62/EWG), 1988 (88/295/EWG1989), (89/440/EWG), to jest
w tym samym czasie co kolejne wydania Standardowych
Warunki Kontraktowe FIDIC. W tym też czasie wszystkie
rozwinięte kraje korzystały z Warunków Kontraktowych FIDIC,
bądź brały udział w ich opracowaniu, konsultacjach, bądź
też adaptowały je do własnych procedur krajowych. W tej
światowej standaryzacji Warunków Kontraktowych nie brała
udziału Polska. Pierwsze tłumaczenie Warunków Kon-
traktowych FIDIC przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców (SIDiR) miało miejsce w 1992 roku.

Historycznie o Warunkach
Kontraktowych FIDIC
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Pierw szą czyn no ścią Za ma wia ją ce go na eta pie przy go -
to wa nia po stę po wa nia o za mó wie nie pu blicz ne jest
opis przed mio tu za mó wie nia. Czyn no ści tej do ko nu je

się z za cho wa niem za sa dy uczci wej kon ku ren cji wy ra żo nej
w za pi sach art. 29 ust 1, 2 i 3 usta wy.

Pra wo za mó wień pu blicz nych na ka zu je aby opi sy wać
przed miot za mó wie nia w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu -
ją cy, za po mo cą do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia łych
okre śleń. Za ma wia ją cy zo bo wią za ny jest po nad to uwzględ -
nić wszyst kie wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce mieć wpływ
na spo rzą dze nie ofer ty.

Tak więc pod sta wo wym obo wiąz kiem Za ma wia ją ce go
jest pra wi dło wy opis przed mio tu za mó wie nia, któ ry:
n dla Za ma wia ją ce go – stwa rza moż li wość pra wi dło we go

osza co wa nia war to ści za mó wie nia, oraz
n dla Wy ko naw cy – stwa rza moż li wość ob li cze nia ce ny

za wy ko na nie przed mio tu za mó wie nia zgod nie z umo wą,
któ rej za kres świad cze nia jest toż sa my z je go zo bo wią za -
niem za war tym w ofer cie.

Szcze gó ło we opi sa nie przed mio tu za mó wie nia jest nie -
zbęd ne, z po wo du ko niecz no ści stwo rze nia jed na ko wych
pod staw oce ny i po rów na nia skła da nych ofert. Wszel kie
istot ne pra wa i obo wiąz ki stron umo wy o za mó wie nie pu -
blicz ne mu szą być de fi ni tyw nie spre cy zo wa ne. Nie mo gą
być okre ślo ne je dy nie w spo sób ogól ny, z za mia rem póź niej -
sze go ich do okre śle nia w trak cie re ali za cji umo wy.

Na le ży mieć na uwa dze, że umo wa jest nie waż na w czę -
ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie przed mio tu za mó wie nia
za war te w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia
(art. 140 ust. 3 pzp).

Przed miot za mó wie nia na ro bo ty bu dow la ne zo stał
uszcze gó ło wio ny w art. 31 pzp, i tak – je że li przed mio tem za -
mó wie nia jest:
n wy ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu mie niu usta wy

z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne, to Za ma wia ją -
cy opi su je przed miot za mó wie nia na ro bo ty bu dow la ne
za po mo cą do ku men ta cji pro jek to wej oraz spe cy fi ka cji
tech nicz nej wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych.

n za pro jek to wa nie i wy ko na nie ro bót bu dow la nych w ro zu -
mie niu usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne,
to Za ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia za po mo -
cą pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go.

Każ dy z wy mie nio nych w art. 31 pzp ele men tów opi su
przed mio tu za mó wie nia na ro bo ty bu dow la ne ma okre ślo ną
funk cję i cel:
n Pro jekt bu dow la ny – słu ży uzy ska niu de cy zji po zwo le nia

na bu do wę,
n Pro jekt wy ko naw czy – uszcze gó ła wia pro jekt bu dow la ny

w ce lu wy ko na nia przez Za ma wia ją ce go przed mia rów,
wy ko na nia kosz to ry su in we stor skie go, a dla Wy ko naw cy
słu ży wy ce nie do zło że nia ofer ty oraz póź niej sze go wy ko -
na nia ro bót,

n Przed miar ro bót – okre śla ilo ści ro bót w ukła dzie tech no -
lo gicz nym,

n Spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót bu -
dow la nych oraz Pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy – okre -
śla ją stan dard, aspek ty tech nicz ne i ja ko ścio we dla ro bót
bu dow la nych.

Spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru ro bót bu -
dow la nych sta no wią opra co wa nie za wie ra ją ce w szcze gól -
no ści zbio ry wy ma gań, któ re są nie zbęd ne do okre śle nia
stan dar du i ja ko ści wy ko na nia ro bót, w za kre sie spo so bu 
wy ko na nia ro bót bu dow la nych, wła ści wo ści wy ro bów bu -
dow la nych oraz oce ny pra wi dło wo ści wy ko na nia po szcze -
gól nych ro bót. Spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na nia i od bio ru
ro bót bu dow la nych skła da ją się ze spe cy fi ka cji tech nicz nych
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wy ko na nia i od bio ru ro bót pod sta wo wych, ro dza jów ro bót
we dług przy ję tej sys te ma ty ki lub grup ro bót – w za leż no ści
od stop nia skom pli ko wa nia ro bót bu dow la nych.

Na to miast Pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy obej mu je opis
za da nia bu dow la ne go, w któ rym po da je się prze zna cze nie
ukoń czo nych ro bót bu dow la nych oraz sta wia ne im wy ma ga -
nia tech nicz ne, eko no micz ne, ar chi tek to nicz ne, ma te ria ło we
i funk cjo nal ne.

Usta wo wym na rzę dziem do okre śla nia przed mio tu za mó -
wie nia są rów nież na zwy i ko dy okre ślo ne we Wspól nym
Słow ni ku Za mó wień (art. 30 ust. 7 pzp).

Usta wa pra wo za mó wień pu blicz nych po za wska za niem
opi su przed mio tu za mó wie nia w spo sób po zy tyw ny – czy li
ja ki po wi nien być opis wła ści wy – za wie ra tak że wska za nia
ne ga tyw ne – czy li w ja ki spo sób nie na le ży opi sy wać przed -
mio tu za mó wie nia. Do wska zań ne ga tyw nych na le ży za strze -
że nie, że przed mio tu za mó wie nia nie moż na opi sy wać
w spo sób utrud nia ją cy uczci wą kon ku ren cję, oraz przez
wska za nie zna ków to wa ro wych, pa ten tów lub po cho dze nia.

Wy jąt kiem od tej usta wo wej re gu ły są przy pad ki, w któ -
rych spe cy fi ka przed mio tu za mó wie nia i brak moż li wo ści
opi sa nia przed mio tu za po mo cą do sta tecz nie do kład nych
okre śleń po wo du je ko niecz ność po wo ła nia się na okre ślo -
ne zna ki to wa ro we, pa ten ty lub po cho dze nie. Na le ży za uwa -
żyć, że te obie oko licz no ści mu szą wy stą pić łącz nie. Przez
„spe cy fi kę przed mio tu za mó wie nia” w ro zu mie niu usta wo -
we go prze pi su ro zu mieć na le ży nie ty po we roz wią za nia tech -
nicz ne (tech no lo gicz ne, wy ko naw cze) lub in ne szcze gól ne
wła ści wo ści przed mio tu ogra ni cza ją ce moż li wo ści Za ma -
wia ją ce go w za kre sie wy czer pu ją ce go wska za nia cech od -
róż nia ją cych, nie zbęd nych dla za pew nie nia przed mio tu
do kład nie od po wia da ją ce go je go po trze bom (za sa da ce lo -
wo ści i go spo dar no ści ma pierw szeń stwo). Je śli za tem za -
cho dzi re al ne ry zy ko, że w wy ni ku po mi nię cia na zwy
przed mio tu (zna ku fir mo we go) lub in ne go in dy wi du al ne go
wska za nia od róż nia ją ce go na rzecz wy łącz ne go opi su tech -
nicz ne go, Za ma wia ją cy zmu szo ny zo sta nie do pod pi sa nia
umo wy i przy ję cia przed mio tu nie za spo ka ja ją ce go je go po -
trzeb – za cho dzi spe cy fi ka uza sad nia ją ca wy ją tek od za sa dy
z art. 29 pzp. Sy tu acja, w któ rej Za ma wia ją cy w ogó le nie jest
w sta nie opi sać za ma wia ne go przed mio tu „neu tral nym ję zy -
kiem” za cho dzi rzad ko, naj czę ściej gdy nie zna on wy star -
cza ją co pa ra me trów te go przed mio tu. W ta kim przy pad ku
Za ma wia ją cy zo bo wią za ny jest za wsze do dać przy opi sie
przed mio tu za mó wie nia wy ra zy „lub rów no waż ne”.

W przy pad ku zna ków to wa ro wych, któ re w myśl art. 29
ust. 3 pzp sta no wią utrud nie nie uczci wej kon ku ren cji, na le -
ży zwa żyć, że zna kiem to wa ro wym mo że być każ de ozna cze -
nie, któ re moż na przed sta wić w spo sób gra ficz ny, je że li
ozna cze nie ta kie na da je się do od róż nie nia to wa rów jed ne -

go przed się bior stwa od to wa rów in ne go przed się bior stwa,
w szcze gól no ści wy raz, ry su nek, kom po zy cja ko lo ry stycz na
itp. – co wy ni ka z usta wy Pra wo wła sno ści prze my sło wej
(tekst jed no li ty Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
Zna kiem to wa ro wym nie jest na to miast na zwa ro dza jo wa to -
wa ru, in for ma cja o wła ści wo ści, ja ko ści, licz bie, ilo ści, ma -
sie, ce nie, prze zna cze niu, spo so bie, cza sie lub miej scu
wy two rze nia, skła dzie, funk cji lub przy dat no ści to wa ru, bądź
znak ce chu ją cy się in ny mi po dob ny mi ozna cze nia mi nie da -
ją cy mi pod staw od róż nia ją cych po cho dze nie to wa ru.

Je śli mi mo do cho wa nia na le ży tej sta ran no ści Za ma wia ją -
cy nie jest w sta nie do kład nie okre ślić przed mio tu za mó wie -
nia, po wi nien roz wa żyć moż li wość za sto so wa nia try bów
po stę po wa nia o za mó wie nie pu blicz ne in nych niż prze targ
nie ogra ni czo ny czy ogra ni czo ny, jak ne go cja cje z ogło sze -
niem czy dia log kon ku ren cyj ny.

Przy za ło że niu, że po tra fi my opi sać przed miot za mó wie -
nia po wsta je py ta nie jak okre ślić na sze ocze ki wa nia w za -
kre sie aspek tów tech nicz nych i ja ko ścio wych. Wów czas
na le ży się gnąć do isto ty za pi sów art. 30 pzp, gdzie czy ta my:

„Za ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia za po mo cą
cech tech nicz nych i ja ko ścio wych, z za cho wa niem Pol skich
Norm prze no szą cych nor my eu ro pej skie lub norm in nych
państw człon kow skich Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar -
cze go prze no szą cych te nor my.” (art. 30 ust. 1 pzp)

Usta wo daw ca, prze wi du jąc moż li wość bra ku Pol skich
Norm prze no szą cych nor my eu ro pej skie lub norm in nych
państw człon kow skich Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar -
cze go prze no szą cych te nor my:
1. wska zu je na obo wią zek uwzględ nie nia przy opi sie przed -

mio tu za mó wie nia na stę pu ją cej ko lej no ści:
n eu ro pej skie apro ba ty tech nicz ne;
n wspól ne spe cy fi ka cje tech nicz ne;
n nor my mię dzy na ro do we;
n in ne tech nicz ne sys te my od nie sie nia usta no wio ne

przez eu ro pej skie or ga ny nor ma li za cyj ne.
2. oraz w przy pad ku bra ku apro bat, spe cy fi ka cji, norm i sys -

te mów, o któ rych mo wa wy żej, uwzględ nia się w ko lej no -
ści:
n Pol skie Nor my;
n pol skie apro ba ty tech nicz ne;
n pol skie spe cy fi ka cje tech nicz ne.

Za ma wia ją cy opi su je przed miot za mó wie nia za po mo cą
cech tech nicz nych i ja ko ścio wych z za cho wa niem hie rar chii
wy żej wy mie nio nych do ku men tów ma jąc na uwa dze że:
n „nor my eu ro pej skie” ozna cza ją nor my przy ję te przez Eu -

ro pej ski Ko mi tet Stan da ry za cji (CEN) oraz Eu ro pej ski Ko -
mi tet Stan da ry za cji Elek tro tech nicz nej (Ce ne lec) ja ko
„stan dar dy eu ro pej skie (EN)” lub „do ku men ty har mo ni -

zamówienia publiczne
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za cyj ne (HD)” zgod nie z ogól ny mi za sa da mi dzia ła nia
tych or ga ni za cji;

n „eu ro pej skie apro ba ty tech nicz ne” ozna cza ją apro bu ją cą
oce nę tech nicz ną zdat no ści pro duk tu do uży cia, do ko na -
ną w opar ciu o pod sta wo we wy ma ga nia w za kre sie ro bót
bu dow la nych, przy uży ciu wła snej cha rak te ry sty ki pro -
duk tu oraz okre ślo nych wa run ków je go za sto so wa nia
i uży cia;

n „spe cy fi ka cje tech nicz ne” ozna cza ją ca łość wszyst kich
wy ma gań tech nicz nych, w szcze gól no ści za war tych w do -
ku men ta cji za mó wie nia, okre śla ją cych wy ma ga ne ce chy
ro bo ty bu dow la nej, ma te ria łu, pro duk tu lub do sta wy, po -
zwa la ją ce obiek tyw nie scha rak te ry zo wać ro bo ty bu dow la -
ne, ma te riał, pro dukt lub do sta wę, opi sa ne w ta ki spo sób,
aby speł ni ły cel, wy zna czo ny przez za ma wia ją ce go;

n „nor my” ozna cza ją wy ma ga nia tech nicz ne przy ję te przez
uzna ny or gan stan da ry za cyj ny w ce lu po wta rzal ne go i cią -
głe go sto so wa nia, któ rych prze strze ga nie co do za sa dy
nie jest obo wiąz ko we;

n „nor ma tyw tech nicz ny” ozna cza wy tycz ne wy ni ka ją ce
z nor my lub ogól nie obo wią zu ją cych prze pi sów tech nicz -
no -bu dow la nych.
Jak po słu żyć się wy żej wy mie nio ny mi do ku men ta mi

w opi sie cech tech nicz nych i ja ko ścio wych okre śla ją dal sze
za pi sy art. 30 pzp ja ko wy mo gi obo wiąz ko we dla za ma wia -
ją ce go:

„Opi su jąc przed miot za mó wie nia za po mo cą norm,
apro bat, spe cy fi ka cji tech nicz nych i sys te mów od nie sie nia,
za ma wia ją cy jest obo wią za ny wska zać, że do pusz cza roz -
wią za nia rów no waż ne opi sy wa nym” (art. 30 ust. 4 pzp);

„Wy ko naw ca, któ ry po wo łu je się na roz wią za nia rów no -
waż ne opi sy wa nym przez za ma wia ją ce go, jest obo wią za ny
wy ka zać, że ofe ro wa ne przez nie go do sta wy, usłu gi lub ro -
bo ty bu dow la ne speł nia ją wy ma ga nia okre ślo ne przez za -
ma wia ją ce go„(art. 30 ust. 5 pzp).

„Za ma wia ją cy mo że od stą pić od opi sy wa nia przed mio tu
za mó wie nia za po mo cą norm, apro bat, spe cy fi ka cji tech -
nicz nych i sys te mów od nie sie nia, je że li za pew ni do kład ny
opis przed mio tu za mó wie nia po przez wska za nie wy ma gań
funk cjo nal nych. Wy ma ga nia te mo gą obej mo wać opis od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko„(art. 30 ust. 6 pzp).

Jed nym ze spo so bów opi sa nia przed mio tu za mó wie nia
jest za tem wska za nie pa ra me trów tech nicz nych, roz wią zań
kon struk cyj nych, stan dar du oraz ja ko ści ma te ria łów i in nych
aspek tów tech nicz nych ro bót bu dow la nych i do staw po -
przez przy wo ła nie norm, apro bat, spe cy fi ka cji tech nicz nych
i sys te mów od nie sie nia.

Za sa dy okre ślo ne w art. 29 pzp do ty czą ce opi sy wa nia
przed mio tu za mó wie nia nie prze wi du ją po ję cia „lep szy”, jak
rów nież „o pa ra me trach nie gor szych” co czę sto za uwa ża się
w za pi sach SIWZ.

Ob li ga to ryj nie w sy tu acji do pusz cze nia przez Za ma wia ją -
ce go ofer ty rów no waż nej z okre śle niem jej za kre su, ko niecz -
nym jest wska za nie przez Wy ko naw cę, że speł nia
wy ma ga nia Za ma wia ją ce go.

Okre śle nie stan dar du ozna czać bę dzie wła ści wość m. in.
wy trzy ma łość ma te ria łu, od por ność che micz ną, od por ność

na ście ra nie, szczel ność po łą czeń. O ja ko ści świad czyć bę -
dzie spo sób wy ko na nia, wy mia ry i to le ran cje ja ko ob li ga to -
ryj ny ele ment wy mo gów dla każ de go za sto so wa ne go
ma te ria łu nie za leż nie od je go stan dar du. Na to miast ce chy
ma te ria łu ta kie jak ko lor, kształt, bu do wa, spo sób łą cze nia
itp. cha rak te ry stycz ne dla pro du cen ta nie po win ny mieć
wpły wu na wy bór ma te ria łu.

W usta wie Pra wo za mó wień pu blicz nych po ję cie „ofer ty
rów no waż nej” wy stę pu je za tem na eta pie skła da nia i oce ny
ofert.

Po za mknię ciu po stę po wa nia i pod pi sa niu umo wy ma my
do czy nie nia tyl ko z za sa da mi okre ślo ny mi w usta wie do ty czą -
cy mi za rzą dza nia umo wa mi. Na le ży mieć na uwa dze ry go ry
usta wy w za kre sie umów (nad rzęd ność do Ko dek su Cy wil ne -
go) oraz treść umo wy, któ rej kre ato rem jest Za ma wia ją cy.
W przy pad ku nie do pre cy zo wa nia ja ko ści przed mio tu za mó -
wie nia bę dzie my mie li na uwa dze za pi sy art. 357 K. C.

Je że li dłuż nik jest zo bo wią za ny do świad cze nia rze czy
ozna czo nych tyl ko co do ga tun ku, a ja kość rze czy nie jest
ozna czo na przez wła ści we prze pi sy lub przez czyn ność
praw ną ani nie wy ni ka z oko licz no ści, dłuż nik po wi nien
świad czyć rze czy śred niej ja ko ści.

Opis przed mio tu za mó wie nia, w któ rym do ko na no okre -
śle nia ta kich cech świad cze nia jak np. pa ra me try tech nicz -
ne, funk cjo nal ność itp. umoż li wia Za ma wia ją ce mu pod ję cie
de cy zji czy ce na jest je dy nym kry te rium wy bo ru przed mio tu
za mó wie nia. Zgod nie bo wiem z art. 2 pkt 5 pzp wy bór naj ko -
rzyst niej szej ofer ty ozna cza wy bór ofer ty, któ ra przed sta wia
naj ko rzyst niej szy bi lans ce ny i in nych kry te riów od no szą cych
się do przed mio tu za mó wie nia pu blicz ne go, al bo ofer tę
z naj niż szą ce ną. Po za ce ną, kry te ria mi oce ny ofert mo gą
być w szcze gól no ści:
n ja kość,
n funk cjo nal ność,
n pa ra me try tech nicz ne,
n za sto so wa nie naj lep szych do stęp nych tech no lo gii w za -

kre sie od dzia ły wa nia na śro do wi sko,
n kosz ty eks plo ata cji,
n ser wis,
n ter min wy ko na nia za mó wie nia.

Je że li chce my więc otrzy mać naj ko rzyst niej szą ofer tę w ro -
zu mie niu lep sze go świad cze nia umow ne go pod wzglę dem
cech tech nicz nych i ja ko ścio wych po win ni śmy zbu do wać al -
go rytm przy zna wa nia punk tów za aspek ty tech nicz ne.

Kry te ria mu szą być opi sa ne, mu szą po sia dać zna cze nie
(względ nie wa gę) oraz spo sób oce ny (punk ta cję). Spo so -
bem oce ny, po przez przy zna wa nie punk tów, mie rzy my sto -
pień speł nie nia pre fe ren cji Za ma wia ją ce go.

Przy kład:
n Kry te rium: pa ra me try tech nicz ne urzą dze nia.
n Opis kry te rium: no mi nal na spraw ność ener ge tycz na urzą -

dze nia.
n Zna cze nie kry te rium (wa ga) – 30%
n Punk ta cja:

Spraw ność w prze dzia le do 60% włącz nie – 0 punk tów
Spraw ność w prze dzia le od 60% do 90% włącz nie
– 1 punkt
Spraw ność w prze dzia le od 90% – 100 punk tów V



Po wsta je jesz cze jed no za gad nie nie jak spraw dzić, że to
co ofe ru je wy ko naw ca speł nia wy ma ga nia Za ma wia ją ce go.
Do ko nu je my te go po przez sta wia nie Wy ko naw cy okre ślo -
nych, ocze ki wa nych wy ma gań w sto sun ku do przed mio tu
za mó wie nia, oraz żą da nie do ku men tów po twier dza ją cych
uzy ska nie tych wy ma gań:

„W po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia za ma wia ją cy
mo że żą dać od wy ko naw ców wy łącz nie oświad czeń lub do -
ku men tów nie zbęd nych do prze pro wa dze nia po stę po wa -
nia. Oświad cze nia i do ku men ty po twier dza ją ce speł nia nie:
1) wa run ków udzia łu w po stę po wa niu;
2) przez ofe ro wa ne do sta wy, usłu gi lub ro bo ty bu dow la ne

wy ma gań okre ślo nych przez za ma wia ją ce go
–za ma wia ją cy wska zu je w ogło sze niu o za mó wie niu,

spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia lub za pro sze -
niu do skła da nia ofert.” (art. 25 ust. 1 pzp)

Ro dza je do ku men tów, ja kich mo że żą dać Za ma wia ją cy
od wy ko naw cy oraz for my, w ja kich do ku men ty te mo gą być
skła da ne, okre ślił – na pod sta wie art. 25 ust. 2 pzp – Pre zes
Ra dy Mi ni strów w dro dze roz po rzą dze nia ogło szo ne go
w Dzien ni ku Ustaw z 2006 r. Nr 87, poz. 605. Na po twier dze -
nie, że ofe ro wa ne świad cze nie od po wia da wy ma ga niom
okre ślo nym przez Za ma wia ją ce go moż na żą dać m. in.:
1) prób ki, opi sy lub fo to gra fie;
2) za świad cze nie pod mio tu upraw nio ne go do kon tro li ja ko -

ści po twier dza ją ce, że do star cza ne pro duk ty od po wia da -
ją okre ślo nym nor mom lub spe cy fi ka cjom tech nicz nym;

3) za świad cze nie nie za leż ne go pod mio tu zaj mu ją ce go się
po świad cza niem zgod no ści dzia łań wy ko naw cy z nor ma -
mi ja ko ścio wy mi, je że li za ma wia ją cy od wo łu ją się do sys -
te mów za pew nia nia ja ko ści opar tych na od po wied nich
nor mach eu ro pej skich;

4) za świad cze nie nie za leż ne go pod mio tu zaj mu ją ce go się po -
świad cza niem zgod no ści dzia łań wy ko naw cy z eu ro pej ski -
mi nor ma mi za rzą dza nia śro do wi skiem, je że li za ma wia ją cy
wska zu ją środ ki za rzą dza nia śro do wi skiem, któ re wy ko naw -
ca bę dzie sto so wał pod czas re ali za cji za mó wie nia na ro bo -

ty bu dow la ne lub usłu gi, od wo łu jąc się do sys te mu za rzą -
dza nia śro do wi skiem i au dy tu (EMAS) lub norm za rzą dza nia
śro do wi skiem opar tych na eu ro pej skich lub mię dzy na ro do -
wych nor mach po świad czo nych przez pod mio ty dzia ła ją ce
zgod nie z pra wem Unii Eu ro pej skiej, eu ro pej ski mi lub mię -
dzy na ro do wy mi nor ma mi do ty czą cy mi cer ty fi ka cji.

W przy pad ku opi su cech tech nicz nych i ja ko ścio wych
zgod nie z za sa dą art. 30 pzp i ocze ki wa nia na roz wią za nia
„rów no waż ne” bez względ nie ko niecz nym jest żą da nie
od wy ko naw cy oświad czeń i do ku men tów po twier dza ją cych
speł nie nie przez ofe ro wa ne do sta wy, usłu gi lub ro bo ty bu -
dow la ne wy ma gań okre ślo nych przez za ma wia ją ce go.

Pod su mo wa nie
Za ma wia ją cy z gó ry mu si „wie dzieć, co chce za mó wić”

i jak ten cel osią gnąć. Na rzę dzia usta wo we w peł ni umoż li -
wia ją Za ma wia ją ce mu opi sa nie stan dar du i ja ko ści świad -
cze nia we dług je go ocze ki wań, a za nie cha nie ozna cze nia
wska zu je co naj mniej na ocze ki wa nie „ja ko ści śred niej”.

Opis po trzeb Za ma wia ją ce go, to więc mi ni mum ja kie mu -
si on uzy skać dla funk cjo nal no ści i użyt ko wo ści przed mio tu
za mó wie nia. Opi su jąc „mi ni mum” na le ży szcze gól nie zwró -
cić uwa gę na to, czy Za ma wia ją cy opi su je jesz cze stan dard
i ja kość przed mio tu za mó wie nia, czy już kon kret ny pro dukt
wska za ne go wy ko naw cy. Po stę po wa nie ma obej mo wać
prze cież wy bór wy ko naw cy, a nie wy bór „lep sze go” pro duk -
tu wy ko naw cy wska za ne go przez Za ma wia ją ce go już na eta -
pie wsz czę cia po stę po wa nia. Na to miast „lep szość”
przed mio tu za mó wie nia uzy sku je się wy łącz nie po przez
wska za nie kry te riów je go oce ny. Wy jąt ki usta wo we – roz sze -
rza ją ce swo bo dę Za ma wia ją ce go – sta no wią wy łącz nie o ko -
niecz no ści, obo wiąz ku sto so wa nia za sad przy opi sie
przed mio tu za mó wie nia – a nie od wrot nie, gdzie zda rza się,
że za sa dy opi su przed mio tu za mó wie nia sta ją się dla Za ma -
wia ją ce go tyl ko wy jąt ka mi.
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warunki umowne

Gdy przed kil ku na stu la ty gru pa za ło ży cie li SI DiR (pol -
skiej kra jo wej or ga ni za cji człon kow skiej FI DIC) roz -
po czy na ła wy da wa nie prze kła dów i dwu ję zycz nych

wer sji pu bli ka cji FI DIC, a w szcze gól no ści Wa run ków Kon -
trak to wych, przy świe cał nam cel uła twie nia dzia łal no ści bu -
dow la nej w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej. Wcze śniej
te mat był in te re su ją cy dla bar dzo nie licz nych osób w Pol sce,
głów nie w ko łach zwią za nych z eks por tem bu dow nic twa
oraz usług tech nicz nych (kon sul tin gu), ale dla ca ło ści bran -
ży bu dow la nej nie miał zna cze nia, gdyż go spo dar ka pla no -
wa sta no wi ła sku tecz ną za po rę do dzia ła nia ob cych
po my słów na ści śle ure gu lo wa nym ryn ku kra jo wym. 

Pu bli ka cje FI DIC zna la zły po dat ny grunt z chwi lą po ja -
wie nia się w Pol sce pro jek tów fi nan so wa nych przez Bank
Świa to wy oraz EBRD, a na stęp nie tak że przez fun du sze po -
mo co we Unii Eu ro pej skiej, gdzie sto so wa nie mię dzy na ro -
do wych uzna wa nych wzo rów umów, oraz to wa rzy szą cych im
pro ce dur, by ło wa run kiem nie zbęd nym przy zna nia środ ków
fi nan so wych. Rów no le gle po ja wi ły się in we sty cje pry wat ne,
nie kie dy na du żą ska lę, gdzie Wa run ki Kon trak to we FI DIC
przyj mo wa no ja ko na rzę dzie oczy wi ste i „po ręcz ne” dla za -
wie ra nia umów.

Wa run ki Kon trak to we FI DIC, jak każ da no wość, wy wo ła -
ły też zro zu mia ły opór śro do wi ska. Po ja wi ły się więc licz ne
gło sy sprze ci wu, czę sto w for mie py tań:
n Czy to po trzeb ne?
n Dla cze go ob ce wzo ry – czy nie ma my wła snych?
n Dla cze go FI DIC? a mo że by ra czej wzo ry bry tyj skie

(NEC), lub nie miec kie (DIN)?
n A gdzie tu miej sce dla ochro ny in te re sów go spo dar ki na -

ro do wej, pre fe ren cji kra jo wych itp?
n Czy to da się po go dzić z pol skim pra wem?
n A mo że za miast wzo rów FI DIC oprzeć umo wy na pol skim

Pra wie Bu dow la nym?
Mi mo, że nie któ re z tych py tań kwa li fi ko wa ły by się do re -

per tu aru Sta sia Py tal skie go, to SI DiR cier pli wie od po wia dał
na nie, tłu ma cząc rze czy oczy wi ste, co jak wia do mo nie na -
le ży do rze czy ła twych. Udzie la no tak że od po wie dzi na bar -
dziej agre syw nie wy ra żo ne za rzu ty, w ro dza ju, że:
n Wa run ki Kon trak to we FI DIC ja ko opra co wa ne zgod nie

z an glo sa skim sys te mem praw nym nie mo gą być po go -
dzo ne z pra wem pol skim,

n wy ma ga ją one an ga żo wa nia In ży nie rów, któ rych w Pol -
sce nie ma, a je śli na wet są, to wy łącz nie ja ko fir my za gra -

nicz ne więc pro wa dzą do od da nia klu czo wej ro li w in we -
sty cjach w ob ce rę ce,

n nie po trzeb nie kom pli ku ją pro ces in we sty cyj ny, roz bu do -
wu jąc umo wy do ogrom nych roz mia rów (rze czy wi ście,
Ogól ne Wa run ki Kon trak to we FI DIC za wie ra ją po nad 60
stron drob ne go dru ku, pod czas gdy licz ne pol skie pu bli -
ka cje za wie ra ją wzo ry ta kich umów, miesz czą ce się
na czte rech stro nach for ma tu A4), i tak da lej. 
Pro sto wa nie błęd nych mnie mań wy ma ga ło bar dzo dy plo -

ma tycz ne go po dej ścia dla te go, że za rzu ty czę sto by wa ły sy -
gno wa ne przez oso by o bar dzo wy so kim cen zu sie
in ży nier skim lub praw ni czym, a tak że przez wy so kiej ran gi
urzęd ni ków pań stwo wych, któ rych jak wia do mo ła two ura -
zić. Mi mo wszyst ko Wa run ki Kon trak to we FI DIC zdo by wa ły
za sto so wa nie w go spo dar ce na ro do wej a licz ba za rzu tów
ma la ła, czę ścio wo wsku tek do stęp no ści tek stów, któ re nie -
źle bro nią się sa me, a czę ścio wo wsku tek pro mo cji, se mi -
na riów i róż ne go ro dza ju szko leń, po cząt ko wo
or ga ni zo wa nych przez SI DiR przy po par ciu sa mej FI DIC,
Ban ku Świa to we go i EBRD, a na stęp nie przez róż ne or ga ni -
za cje na za mó wie nie władz sa mo rzą do wych a tak że po -
szcze gól nych przed się biorstw. 

Po cząt ko wo „cie niut ki stru mień” kon trak tów opar tych
na wzo rach FI DIC już w ostat niej de ka dzie XX wie ku prze -
kro czył war tość mi liar da USD. Póź niej stra ci li śmy już
nad nim kon tro lę, szcze gól nie w związ ku z wy ko rzy sta niem
tych wzo rów przy in we sty cjach fi nan so wa nych przez fun du -
sze Unii Eu ro pej skiej. 

Nie ste ty ten ko rzyst ny roz wój wy pad ków przy niósł ze so -
bą tak że za kłó ce nia w po sta ci licz nych szko dli wych de for -
ma cji Wa run ków Kon trak to wych wpro wa dza nych przez
oso by, sta ra ją ce się do pa so wać pro dukt opra co wa ny przez
świa to wą eli tę in ży nier ską do wła snych po glą dów. Ta kie
dzia ła nie jest sto sun ko wo ła twe dzię ki te mu, że 
n pu bli ka cje FI DIC sta no wią wzo ry, a nie prze pi sy, więc

z ła two ścią moż na usu nąć z nich na wet naj sta ran niej opra -
co wa ne po sta no wie nia, i za stą pić je wła sną twór czo ścią,

n prak tycz nie żad ne pra wa ani prze pi sy nie za bra nia ją ta -
kich dzia łań,

n bar dzo czę sto zmia ny po sta no wień FI DIC są dyk to wa ne
przez urzęd ni ków, a tak że przez praw ni ków, któ rzy nie za -
da li so bie tru du do kład nej ana li zy skut ków wpro wa dza -
nych zmian. 
Po ni żej przed sta wio ne są przy kła dy ta kiej dzia łal no ści.

1. KON TRAKT
Za ło że niem kon trak tów FI DIC jest rów no praw ność stron

kon trak tu oraz to, że kon trakt mu si za pew nić:
n za ma wia ją ce mu wy ko na nie ro bót w na kre ślo nym za kre -

sie, ja ko ści i ter mi nie,
n wy ko naw cy – otrzy ma nie uzgod nio ne go wy na gro dze nia,

tak że w usta lo nym ter mi nie. 
Przy tym każ da ze stron sa ma po no si od po wie dzial ność

za wła sne de cy zje, uchy bie nia czy za nie dba nia, a ry zy kiem
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oko licz no ści i zda rzeń nie za leż nych od żad ne go z nich stro -
ny dzie lą się w uzgod nio ny spo sób. 

De for ma cje wpro wa dza ne
przez za ma wia ją ce go

Jed ną z po spo li tych de for ma cji wa run ków kon trak to wych
FI DIC jest za kłó ca nie ich we wnętrz nej rów no wa gi przez na -
rzu ca nie wy ko naw cy od po wie dzial no ści za wszel kie oko licz -
no ści czy zda rze nia nie prze wi dy wal ne, a na wet za czyn no ści
wy raź nie przy pi sa ne pra wem in we sto ro wi, włącz nie ze skut -
ka mi je go wła snych de cy zji, dzia łań czy uchy bień. Przy kła -
dem ta kiej de for ma cji jest usu nię cie po ję cia cza su
na ukoń cze nie i za stą pie nie go ści słą da tą ka len da rzo wą, bez
moż li wo ści jej zmia ny. Pro wa dzi to do wnio sku, że je śli na wet
prze ka za nie te re nu bu do wy, lub do ku men ta cji pro jek to wej,
zo sta nie przez za ma wia ją ce go opóź nio ne tak, że wy ko naw cy
nie star czy cza su na wy ko na nie ro bót, to w re zul ta cie zo sta -
nie on ob cią żo ny ka rą umow ną za zda rze nie, któ re wy wo łał
sam za ma wia ją cy. 

In nym przy kła dem de for ma cji jest po sta no wie nie, że to
wy ko naw ca ma uzy skać po zwo le nie na bu do wę bądź po -
zwo le nie na użyt ko wa nie, mi mo iż czyn no ści te we dług Pra -
wa Bu dow la ne go sta no wią obo wiąz ki in we sto ra.
W wpraw dzie mo gą one być do ko ny wa ne przez oso by fi -
zycz ne (a więc tak że przez per so nel wy ko naw cy) na mo cy
uzy ska nych peł no moc nictw in we sto ra, ale to wa rzy szą im
tak że wy ma ga nia w sto sun ku do sa me go in we sto ra, nie ob -
ję te umo wą z wy ko naw cą. 

Dal szym przy kła dem de for ma cji jest usu wa nie z Wa run ków
Kon trak to wych licz nych po sta no wień, skut ku ją cych zwięk sze -
niem ce ny bądź prze dłu że niem cza su na ukoń cze nie. 

Te i in ne po sta cie spo ty ka nych w prak ty ce de for ma cji
Wa run ków Kon trak to wych FI DIC są roz wi nię te ni żej wraz
z ich szko dli wo ścią. 

Wie le ta kich de for ma cji po wsta je już w trak cie przy go to -
wań do za war cia umów, a kon kret nie w fa zie spo rzą dza nia
za py ta nia ofer to we go (z nie wia do mych przy czyn na zy wa ne -
go spe cy fi ka cją istot nych wa run ków za mó wie nia). 

Oso by, re da gu ją ce od stęp stwa od za ło że nia FI DIC, któ re
moż na w skró cie prze sta wić ja ko spra wie dli wy po dział ko -
rzy ści na rzecz kon trak tu jed no stron nie ko rzyst ne go, zwy kle
nie bio rą pod uwa gę fak tu, że na rzu ce nie wy ko naw cy kon -
trak tu za gra ża ją ce go mu stra tą mo że się ob ró cić prze ciw za -
ma wia ją ce mu, któ ry dą żąc do zmniej sze nia wy dat ków
ry zy ku je nie po wo dze niem ca łe go przed się wzię cia i ogrom -
ny mi stra ta mi – a czę sto wręcz je po wo du je. 

Tryb za wie ra nia kon trak tu
Czę ścio wo sku tecz ność za pi su kon trak to we go za le ży

od try bu za wie ra nia kon trak tu. W przy pad ku za wie ra nia kon -
trak tu w try bie ne go cja cyj nym za ma wia ją cy mo że twier dzić,
że wy ko naw ca ma świa do mość ry zy ka i sto sow nie do te go

usta lił swo ją ce nę ofer to wą, ale ta kie go twier dze nia obro nić
się nie da na wet je że li w kontr ak cie za pi sa no, że wy ko naw -
ca ma świa do mość ry zy ka zwią za ne go z re ali za cją kon trak -
tu oraz, że nie bę dzie zgła szał rosz czeń w przy pad ku
wy stą pie nia oko licz no ści nie prze wi dzia nych. 

W po dob nym przy pad ku, kie dy za ma wia ją cy od rzu cił
rosz cze nie wy ko naw cy o za pła tę za czyn ność po mi nię tą
w wy ka zie ro bót, na po tkał na py ta nie ze spo łu orze ka ją ce go:
n czy po mi nię cie jest wy ni kiem pro ste go błę du w spo rzą -

dza niu za py ta nia ofer to we go, czy też
n za ma wia ją cy świa do mie po mi nął ele ment ro bót w na dziei

na bez płat ne uzy ska nie czę ści świad cze nia.
Po nie waż za ma wia ją cy nie chciał, czy nie mógł, przy znać

się do po peł nie nia błę du ale prze czył moż li wo ści usi ło wa -
nia pod stęp ne go wy łu dze nia świad cze nia, ze spół orze ka ją -
cy przy jął, że nie bie rze pod uwa gę moż li wo ści
pod stęp ne go dzia ła nia za ma wia ją ce go, a więc uzna je po mi -
nię cie czyn no ści w wy ka zie ro bót za po spo li ty błąd za pi su,
któ ry zo sta je sko ry go wa ny de cy zją te go sa me go ze spo łu
orze ka ją ce go i na mo cy je go upraw nień. 

To jest przy kład za sto so wa nia Ko dek su Cy wil ne go
do sko ry go wa nia wa dli we go za pi su kon trak tu. Za pi sów ta -
kich jest wię cej, oto naj waż niej sze z nich:

Art. 5. Nie moż na czy nić ze swe go pra wa użyt ku, któ -
ry by był sprzecz ny ze spo łecz no -go spo dar czym prze -
zna cze niem te go pra wa lub z za sa da mi współ ży cia
spo łecz ne go. Ta kie dzia ła nie lub za nie cha nie upraw -
nio ne go nie jest uwa ża ne za wy ko ny wa nie pra wa i nie
ko rzy sta z ochro ny.

Art. 65. § 1. Oświad cze nie wo li na le ży tak tłu ma czyć,
jak te go wy ma ga ją oko licz no ści, w któ rych zło żo ne zo -
sta ło, za sa dy współ ży cia spo łecz ne go oraz usta lo ne
zwy cza je. § 2. W umo wach na le ży ra czej ba dać, ja ki był
zgod ny za miar stron i cel umo wy, ani że li opie rać się jej
do słow nym brzmie niu.

Art. 84. § 1. W ra zie błę du co do tre ści czyn no ści
praw nej moż na uchy lić się od skut ków praw nych swe -
go oświad cze nia wo li. Je że li jed nak oświad cze nie wo li
by ło zło żo ne in nej oso bie, uchy le nie się od je go skut -
ków praw nych do pusz czal ne jest tyl ko wte dy, gdy błąd
zo stał wy wo ła ny przez tę oso bę, cho ciaż by bez jej wi ny,
al bo gdy wie dzia ła ona o błę dzie lub mo gła z ła two ścią
błąd za uwa żyć. Ogra ni cze nie to nie do ty czy czyn no ści
praw nej nie od płat nej.

§ 2. Moż na po wo ły wać się tyl ko na błąd uza sad nia -
ją cy przy pusz cze nie, że gdy by skła da ją cy oświad cze -
nie wo li nie dzia łał pod wpły wem błę du i oce niał
spra wę roz sąd nie, nie zło żył by oświad cze nia tej tre ści
(błąd istot ny).

Tak więc je że li po ja wia ją się w kon trak tach za pi sy okre -
ślo ne w ni niej szym tek ście ja ko nie ra cjo nal ne, czy nie zgod -
ne z pod sta wa mi wzo rów FI DIC, to mo że się też oka zać, iż
za pi sy te nie są sku tecz ne wsku tek ich sprzecz no ści z obo -
wią zu ją cym pra wem. 
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In te re su ją cy jest fakt, że ko rzy sta nie z wy żej przy to czo -
nych prze pi sów Ko dek su Cy wil ne go ni gdy nie by ło po trzeb -
ne, bo naj czę ściej nie do cho dzi ło w ogó le do spo rów
są do wych, do pó ki za „po pra wia nie” wzo rów FI DIC nie wzię -
li się spe cja li ści nie zwią za ni z SI DiR, któ rzy za naj waż niej szy
pro blem uwa ża ją po zby cie się ja kiej kol wiek od po wie dzial -
no ści za ma wia ją ce go, na wet za je go wła sne czy ny i za nie -
dba nia. 

Ry zy ko, zwią za ne z wa run ka mi kon trak tu, czy li zda rze nia -
mi przy szły mi i nie pew ny mi, nie po win no być bra ne
pod uwa gę przy spo rzą dza niu kosz to ry su ofer to we go. Gdy by
bo wiem sku tecz nie zo bo wią zać wy ko naw ców do uwzględ -
nia nia wszel kie go ry zy ka, to:
n ofe ren ci, ra cjo nal nie wy ce nia ją cy ry zy ko mu sie li by prze -

gry wać prze tar gi,
n wy gry wa li by prze tar gi ry zy kan ci, nie uwzględ nia ją cy w swo -

ich ofer tach za gro żeń zwią za nych z re alia mi bu do wy,
n „chwi lo wi zwy cię scy” wy gry wa ją cy ko lej ne prze tar gi zo -

sta li by na stęp nie ko lej no wy eli mi no wa ni z ryn ku przez
upa dło ści, 

n skut kiem był by wzrost cen ofer to wych, gdyż po zo sta ły by
na ryn ku tyl ko naj więk sze fir my wy ko naw cze,

n ca łość po stę po wa nia prze tar go we go za mie ni ła by się
w swo istą grę gieł do wą, gdzie za miast rze tel ne go ofe ro -
wa nia usług, roz strzy gnię cie za le ża ło by od „traf ne go”
prze wi dy wa nia zda rzeń przy szłych i nie pew nych. 

2. ZA MA WIA JĄ CY
W ory gi na le Wa run ków Kon trak to wych FI DIC po sta no wie -

nia do ty czą ce Za ma wia ją ce go są prak tycz nie ogra ni czo ne
do mi ni mum. Ma on je dy nie udo stęp nić Wy ko naw cy te ren
bu do wy, uzy skać nie zbęd ne po zwo le nia, a tak że za pew nić
za pła tę. W kon trak tach opar tych na tzw. Czer wo nej Książ ce,
do obo wiąz ków Za ma wia ją ce go na le ży tak że do star cze nie
do ku men ta cji pro jek to wej w za kre sie ro bót. Jed no cze śnie
jed nak Za ma wia ją cy po wi nien przy jąć na sie bie ry zy ko zwią -
za ne z uchy bie nia mi w dzia ła niach wła snych i je go per so ne -
lu. Ten skrom ny za kres zo bo wią zań Za ma wia ją ce go jest sta le
przed mio tem za bie gów, zmie rza ją cych do je go do dat ko we -
go ogra ni cze nia i prze rzu ce nia za rów no róż nych czyn no ści
jak też ry zy ka zwią za ne go z kon trak tem na Wy ko naw cę. 

3. IN ŻY NIER
Za ło że niem kon trak tów FI DIC jest prze ka za nie prak tycz -

nie ca łe go za rzą dza nia stro ną tech nicz ną i fi nan sa mi bu do -
wy spe cja li stycz ne mu przed się bior stwu, któ re no si na zwę
In ży nier. For mu ła, po słu gu ją ca się ta kim roz wią za niem za -
kła da przy tym, że za ma wia ją cy ro bo ty bu dow la ne ma co
naj wy żej bar dzo po bież ną wie dzę o tech ni ce i or ga ni za cji
bu dow nic twa. Przy tym Pra wo Bu dow la ne nie wy ma ga od in -
we sto ra (czy li za ma wia ją ce go) żad nych kwa li fi ka cji, ani nie
na da je mu upraw nień – a tym sa mym w pew nym stop niu
zmu sza go do an ga żo wa nia oso by trze ciej. Jed nakże w ro -
zu mie niu te go Pra wa wy ma ga na oso ba trze cia jest to oso ba
fi zycz na, pod czas gdy w ro zu mie niu FI DIC jest to naj czę -
ściej osob ny pod miot go spo dar czy, a w prak ty ce fir ma, za -
trud nia ją ca od kil ku do na wet kil ku ty się cy osób, po śród
któ rych znaj du ją się za rów no pro jek tan ci, jak też spe cja li ści
od nad zo ru bu dow la ne go. Istot ną ce chą ta kich firm jest to,
że sta no wią one sa mo dziel ne pod mio ty go spo dar cze, któ re

w kon trak tach opar tych na wa run kach FI DIC funk cjo nu ją
w ra mach za war tej z nim umo wy. 

Te go ro dza ju for ma or ga ni za cyj na by ła i na dal jest trud na
do stra wie nia dla licz nych przed sta wi cie li so cja li stycz nej
szko ły or ga ni za cyj nej, któ rym w gło wach się nie mie ści że
za rzą dza nie in we sty cją moż na po wie rzyć ko mu kol wiek, kto
nie był by wprost za leż ny od za ma wia ją ce go na pod sta wie
sto sun ku pra cy. Fakt, że w ta ki spo sób po wsta wa ły na świe -
cie in we sty cje o ska li i stop niu zło żo no ści więk szym niż co -
kol wiek bu do wa ne go w Pol sce, z wiel kim tru dem
i opóź nie niem do cie ra do świa do mo ści osób, po dej mu ją -
cych klu czo we dla go spo dar ki ro le. 

Stąd na po cząt ku wpro wa dza nia Wa run ków Kon trak to wych
FI DIC w Pol sce, funk cję In ży nie rów po wie rza no pra cow ni -
kom Za ma wia ją ce go. Prak ty ka ta ka za mie ra do pie ro ostat nio.

Ogra ni cze nie kom pe ten cji In ży nie ra
Ogól ne Wa run ki Kon trak to we FI DIC prze wi du ją ogra ni -

cze nie upraw nień In ży nie ra do sa mo dziel ne go de cy do wa -
nia np. o zmia nach. Trze ba przy tym za uwa żyć, że za pi sy,
zo bo wią zu ją ce In ży nie ra do uzy ski wa nia każ do ra zo wej zgo -
dy Za ma wia ją ce go na wszyst kie czyn no ści skut ku ją ce wy -
pła tą dla Wy ko naw cy wska zu ją na brak zro zu mie nia dla
or ga ni za cji bu do wy. Nie na le ży też za po mi nać, że znacz na
część czyn no ści In ży nie ra po le ga na po twier dza niu fak tu,
a nie na de cy zjach. W od nie sie niu do ta kich spraw jak za -
awan so wa nie ro bót, po twier dze nie da ty (np. prze ka za nia te -
re nu bu do wy, czy prze ję cia do użyt ko wa nia) trze ba
re spek to wać za sa dę praw ną, że nikt nie mo że za bro nić ni ko -
mu po świad cze nia praw dy, ani na ka zać po świad cze nia nie -
praw dy. Po zna łem ku rio zal ny kon trakt, w któ rym uza leż nio no
na wet po twier dze nie przez In ży nie ra mie sięcz ne go ra por tu
o po stę pie prac od każ do ra zo wej zgo dy Za ma wia ją ce go.

Po dział kom pe ten cji In ży nie ra
Fe de ra cja FI DIC zo sta ła po wo ła na przez kra jo we sto wa -

rzy sze nia firm kon sul tin go wych, któ re peł ni ły na bu do wach
za rów no funk cje pro jek to we, jak też nad zo ry nad wy ko naw -
stwem. Na to miast w Pol sce czyn no ści pro jek to we zo sta ły
w Pra wie Bu dow la nym od dzie lo ne od czyn no ści nad zo ru,
przy czym po dział ten zo stał usztyw nio ny przez nada wa nie
upraw nień bu dow la nych oso bom fi zycz nym – osob no do
pro jek to wa nia, a osob no do nad zo rów. 

W okre sie prze mian ustro jo wych ist nia ło w Pol sce wie le pod -
mio tów go spo dar czych, zaj mu ją cych się pro fe sjo nal nie pro jek -
to wa niem i za trud nia ją cych oso by z od po wied ni mi do te go
upraw nie nia mi. Nie mal wszyst kie te pod mio ty zo sta ły na stęp nie
spry wa ty zo wa ne i na dal po dej mu ją się spo rzą dza nia pro jek tów,
na to miast du ża ich część na dal nie za trud nia osób ma ją cych
upraw nie nia do peł nie nia funk cji nad zo rów. Do dat ko wo Pra wo
Za mó wień Pu blicz nych w wie lu po sta no wie niach wy ma ga, aby
za ma wia ją cy po sia dał dla ro bót bu dow la nych do ku men ta cję
pro jek to wą, na to miast ni gdzie nie wspo mi na o ko niecz no ści za -
trud nie nia nad zo ru. Wsku tek te go za ma wia ją cy naj czę ściej za -
wie ra osob ne umo wy o pro jek to wa nie i to z pod mio ta mi któ re
nie są na stęp nie w sta nie pod jąć się nad zo ru in we sty cyj ne go. 

Ta prak ty ka ma licz ne nie ko rzyst ne na stęp stwa, jak:
n brak kom pe tent ne go do rad cy w fa zie, któ ra na stę pu je

po spo rzą dze niu pro jek tu a przed za war ciem kon trak tu V



z wy ko naw cą – w re zul ta cie za py ta nie ofer to we opra co wu -
ją oso by sła bo lub wca le nie obe zna ne ze wzo ra mi FI DIC,

n za wie ra nie umo wy z wy ko naw ca mi w chwi li, kie dy nie jest
jesz cze wy zna czo na fir ma, któ ra ma peł nić funk cję In ży -
nie ra, klu czo wą dla dal szej re ali za cji,

n ujem ne skut ki opóź nio ne go po szu ki wa nia kan dy da tów
na In ży nie ra,

n utrud nio ne roz wią zy wa nie ko li zji na sty ku pro jek tant -nad -
zór in we stor ski.
Wszyst kie go te go moż na ła two unik nąć, za wie ra jąc z od -

po wied nim wy prze dze niem umo wy z praw dzi wą fir mą kon -
sul tin go wą, któ ra jest w sta nie za spo ko ić wszyst kie po trze by
za ma wia ją ce go na usłu gi nie ma te rial ne, zwią za ne z bu do wą. 

4. WY KO NAW CA
W ory gi na le Wa run ków Kon trak to wych FI DIC po sta no -

wie nia do ty czą ce Wy ko naw cy sta no wią naj bar dziej roz bu -
do wa ny roz dział. Mi mo to w pol skiej prak ty ce spo ty ka się
je go dal sze roz sze rza nie, tak że o czyn no ści, któ re na mo cy
obo wią zu ją ce go pra wa są przy pi sa ne za ma wia ją ce mu jak
wy żej wspo mnia no. Po nad to bar dzo czę sto spo ty ka się
w Szcze gól nych Wa run kach Kon trak tu bądź w Za łącz ni ku
za pi sy, ma ją ce na ce lu czy to ogra ni cze nie upraw nień Wy ko -
naw cy (np. do do dat ko wej za pła ty, czy do prze dłu że nia Cza -
su na Ukoń cze nie) czy też unie moż li wie nie mu sku tecz ne go
do cho dze nia swo ich praw (np. przez wy kre śle nie po sta no -
wień o roz jem stwie i ar bi tra żu). Nie za leż nie od in ten cji twór -
ców wszyst kie ta kie za pi sy są z wie lu po wo dów szko dli we
dla re ali za cji in we sty cji. Na szczę ście wie le z nich ko li du je
z obo wią zu ją cym pra wem, a tym sa mym ma ogra ni czo ną
sku tecz ność. 

5. WY ZNA CZE NIE POD WY KO NAW CY
(tyl ko w Czer wo nej Książ ce)

Ten roz dział jest dość rzad ko wy ko rzy sty wa ny, przy pusz -
czal nie z po wo du rze ko mej sprzecz no ści z Pra wem Za mó -
wień Pu blicz nych (ja ko po zwa la ją cy udzie lić po dzle ce nia
bez sto so wa nia pro ce dur, wy ma ga nych przez to Pra wo).
W prak ty ce po twier dzo no jed nak moż li wość sku tecz ne go
wy ko rzy sta nia prze wi dzia nej przez FI DIC pro ce du ry bez na -
ru sza nia PZP.

5. PRO JEK TO WA NIE (tyl ko w Żół tej Książ ce)
W tym miej scu naj czę ściej po ja wia ją się pro ble my, zwią -

za ne z Pra wem Bu dow la nym, po nie waż:
n je że li Za ma wia ją cy dys po nu je Pro jek tem Bu dow la nym to

czy mo że za wie rać umo wę obej mu ją cą pro jek to wa nie
i bu do wę,

n je że li ta ką umo wę za wrze, to czy w trak cie jej re ali za cji
mo że wpro wa dzać zmia ny do za twier dzo ne go wcze śniej
pro jek tu?

n je że li nie dys po nu je Pro jek tem Bu dow la nym, to jak ma so -
bie za pew nić wy ko na nie in we sty cji w spo sób speł nia ją cy
je go po trze by?

Pro blem le ży w tym, że Żół ta Książ ka FI DIC 1999 nie ope -
ru je po ję cia mi, przy ję ty mi w Pol sce dla do ku men ta cji bu dow -
la nej. Nie mniej wszyst kie wy mie nio ne pro ble my są zna ne,
ist nie ją ich pra wi dło we roz wią za nia i ża den z nich nie stoi
na prze szko dzie dla sto so wa nia Żół tej Książ ki w prak ty ce.

6. KA DRA I RO BOT NI CY
W od nie sie niu do te go roz dzia łu po ja wia ły się nie kie dy

w za py ta niach ofer to wych bar dzo szcze gó ło we żą da nia po -
da nia w ofer tach nie mal kom plet ne go imien ne go wy ka zu ka -
dry bu do wy, co jest wy ma ga niem po zba wio nym pod sta wy
praw nej i me ry to rycz nej. Z dru giej stro ny trud no ne go wać
fakt, że za ma wia ją cy nie po wi nien ry zy ko wać za mó wie nia ro -
bót w fir mie, nie dys po nu ją cej ka drą wy ma ga ną przez Pra wo
Bu dow la ne. W za leż no ści od wiel ko ści i stop nia kom pli ka -
cji in we sty cji Za ma wia ją cy po wi nien wy ma gać od wy ko naw -
cy usta le nia oso by lub osób oraz ich kwa li fi ka cji dla
peł nie nia klu czo wych funk cji w wy ko naw stwie. W pew nym
za kre sie po wi nien na wet do ma gać się, aby był to per so nel
sta ły fir my wy ko naw czej, a nie zwer bo wa ny dla kon kret ne go
za mó wie nia „wol ny strze lec”.

Nie ma lep szej re cep ty na pra wi dło we opra co wa nie tej
czę ści za py ta nia ofer to we go, niż za sto so wa nie się do świa -
to wej prak ty ki od po wied nio wcze sne go an ga żo wa nia In ży -
nie ra dla da ne go za mie rze nia, a na stęp nie po wie rze nie mu
pro fe sjo nal ne go opra co wa nia wy ma gań, któ re po wi nien
speł niać ofe rent, a któ re na stęp nie po win ny zna leźć się
w kontr ak cie z wy ko naw cą. 

7. URZĄ DZE NIA, MA TE RIA ŁY I WY KO NAW STWO
Ten roz dział rzad ko pod le ga de for ma cjom i zwy kle jest

wpro wa dza ny do kon trak tów bez zna czą cych zmian. 

8. ROZ PO CZĘ CIE, OPÓŹ NIE NIA I ZA WIE SZE NIE RO BÓT
Wy ko naw stwo bu dow la ne mu si za kła dać ist nie nie róż -

nych za gro żeń, sta no wią cych ogól ne ry zy ko dzia łal no ści.
Wpraw dzie kon trakt na bu do wę moż na trak to wać ja ko
szcze gól ny ro dzaj trans ak cji kup na -sprze da ży, to jed nak wy -
stę pu je tu oko licz ność szcze gól na, że przed mio tem sprze -
da ży jest przed miot któ ry jesz cze nie ist nie je, a ma do pie ro
po wstać w uzgod nio nej prze strze ni, w for mie i w cza sie. 

Wszel kie ry zy ko zwią za ne z bu do wą moż na ogól nie po -
dzie lić na:
n ry zy ko za leż ne od dzia łań wy ko naw cy,
n ry zy ko za leż ne od dzia łań za ma wia ją ce go,
n ry zy ko za leż ne od oko licz no ści ze wnętrz nych i osób trze -

cich.
Pod sta wo wy po dział ry zy ka opie ra się na za ło że niu, że

każ da stro na kon trak tu po no si ca łość ry zy ka zwią za ne go
w wła sną dzia łal no ścią, ale nie po win na być ob cią ża na na -
stęp stwa mi dzia łań bądź za nie dbań dru giej stro ny. Przy kła -
do wo, je śli za ma wia ją cy nie prze ka że wy ko naw cy
w od po wied nim cza sie te re nu bu do wy, to wy ko naw ca nie
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mo że roz po cząć ro bót. Na stęp stwem te go jest prze su nię cie
ter mi nu ukoń cze nia, a wtór nym efek tem mo że być do dat ko -
wy koszt, po nie sio ny przez wy ko naw cę, któ ry po wi nien po -
kryć Za ma wia ją cy. 

Ogól na za sa da praw na mó wi, że na stęp stwa czy nu ob cią -
ża ją spraw cę. a więc koszt po wi nien ob cią żyć za ma wia ją ce go.

Wszel kie za pi sy kon trak tów, zmie rza ją ce do uchy le nia się
za ma wia ją ce go od skut ków dzia łań za leż nych wy łącz nie
od nie go sa me go lub osób dzia ła ją cych w je go imie niu
i na je go rzecz trze ba oce niać ja ko nie ra cjo nal ne, a z punk -
tu wi dze nia pra wa bar dzo czę sto nie sku tecz ne. 

Po dział ry zy ka za leż ne go od oko licz no ści ze wnętrz nych,
oraz osób trze cich, jest w ory gi nal nym tek ście FI DIC za pi -
sa ny z wiel ką roz wa gą, przy czym prak tycz nie wszyst ko co
jest zwią za ne z te re nem bu do wy i kra jem re ali za cji, jak wa -
run ki geo lo gicz ne i pod po wierzch nio we, uzbro je nie te re nu,
pra wa wła sno ści, dzia ła nia władz (w tym de cy zje o za wie -
sze niu ro bót) i in ne sta no wią ry zy ko Za ma wia ją ce go z wy jąt -
kiem ta kich, ja kie są jed no znacz nie za pi sa ne w kontr ak cie
w spo sób da ją cy się uwzględ nić przy spo rzą dza niu kosz to -
ry su ofer to we go.

Po sta no wie nia kon trak tu, po zwa la ją ce za ma wia ją ce mu
uchy lić się od nie prze wi dzia nych (to jest nie za pi sa nych
w kontr ak cie) trud no ści zwią za nych z te re nem bu do wy i kra -
jem re ali za cji są nie ra cjo nal ne, a mo gą być tak że uzna ne
za nie sku tecz ne. 

Za ma wia ją cy czę sto po zo sta ją pod wpły wem źle prze my -
śla nych po rad praw nych, któ re wska zu ją na rze ko me ko rzy -
ści pły ną ce z prze nie sie nia ry zy ka na wy ko naw cę.
W rze czy wi sto ści naj ko rzyst niej szy jest ta ki kon trakt, któ ry
chro ni wy ko naw cę od wszel kich zda rzeń i oko licz no ści nie -
prze wi dy wal nych, gwa ran tu jąc mu go dzi wą kom pen sa tę
za ta kie zda rze nia i oko licz no ści, na któ re two rzy się w kontr -
ak cie lub po za nim od po wied nią re zer wę, po zo sta ją cą
pod kon tro lą za ma wia ją ce go. Wte dy ist nie je gwa ran cja, że
w osta tecz nym roz ra chun ku wy ko naw ca otrzy ma go dzi wą
za pła tę, a za ma wia ją cy bę dzie ob cią żo ny skut ka mi tyl ko ta -
kich zda rzeń, ja kie rze czy wi ście mia ły miej sce. Wszel kie
ma ni pu la cje ry zy kiem wpro wa dza ją do trans ak cji nie ko rzyst -
ne ele men ty gry lo so wej, ze wszel ki mi na stęp stwa mi ta kiej
gry. Oso bom, któ re nie po dzie la ją te go po glą du moż na tyl ko
do ra dzić, aby za miast zaj mo wa nia się bu dow nic twem po -
świę ci ły swo je ta len ty grze na gieł dzie, a na wet na wy ści -
gach czy w to to -lot ka. 

9. PRÓ BY KOŃ CO WE
10. PRZE JĘ CIE PRZEZ ZA MA WIA JĄ CE GO

Te roz dzia ły Wa run ków Kon trak to wych FI DIC do ty czą
bar dzo sub tel nej ma te rii zwią za nej z za koń cze niem ro bót.
Z jed nej stro ny obo wią zek prze pro wa dze nia prób tech nicz -
nych, ta kich jak prób ne ob cią że nie, pró by szczel no ści i pró -
by dzia ła nia są oczy wi stym obo wiąz kiem wy ko naw cy ro bót,
po prze dza ją cym ich prze ję cie – z dru giej stro ny mo gą one
na po ty kać na róż ne prze szko dy ze stro ny za ma wia ją ce go
i z te go po wo du ule gać opóź nie niom, oraz nie da wać po zy -
tyw nych wy ni ków czy wy ma gać po wtó rze nia. Mo gą też skut -
ko wać ujaw nie niem róż nych wad, czy też ro bót
nie do koń czo nych.

Bar dzo czę sto Za ma wia ją cy ule ga ją ma ło re ali stycz nym
su ge stiom, że na le ży usu nąć wszel kie wa dy i cał ko wi cie za -
koń czyć ro bo ty za nim zo sta nie do ko na ne prze ję cie ro bót

do użyt ko wa nia. Ry go ry stycz ne wy ma ga nia ta kie go ide al ne -
go ukoń cze nia ro bót mo gą być uza sad nio ne tyl ko w szcze -
gól nych przy pad kach, kie dy w chwi li pod ję cia użyt ko wa nia
per so nel i sprzęt bu dow la ny mu szą być cał ko wi cie usu nię -
te z przej mo wa ne go obiek tu, a te ren mu si być uprząt nię ty
i oczysz czo ny. Ta kie wy ma ga nia sta wia się np. sa li ope ra -
cyj nej w szpi ta lu, lub roz dziel ni wy so kie go na pię cia. Ale i tu
mo gą być wy jąt ki np. czy trze ba cze kać aż na te re nie roz -
dziel ni na po wietrz nej wy ro śnie tra wa? 

Ory gi nal ny tekst FI DIC wska zu je jed no znacz nie, że de cy -
zja o prze ję ciu na le ży do In ży nie ra, któ ry na stęp nie wy sta -
wia Świa dec two Prze ję cia o za kre sie od po wied nim
do przed mio tu prze ję cia: ca ło ści obiek tu, lub je go od cin ka
czy też czę ści. 

Naj częst szym przed mio tem spo rów na tle przej mo wa nia
obiek tów jest dość roz po wszech nio na dąż ność od wle ka nia
prze ję cia, a w szcze gól no ści wy sta wia nia Świa dec twa Prze -
ję cia pod pre tek stem wad czy ro bót za le głych (nie za koń -
czo nych). W re zul ta cie obiek ty by wa ją przez dłu gi czas,
li czo ny w ty go dniach a na wet mie sią cach, użyt ko wa ne bez
przej mo wa nia. Nie kie dy spo ty ka się na wet pró by le ga li zo -
wa nia ta kie go sta nu rze czy dro gą wpro wa dza nia za pi sów
o ru chu prób nym bądź eks plo ata cji wstęp nej. Ta kie dzia ła -
nie jest cał ko wi cie sprzecz ne z ory gi nal nym tek stem FI DIC,
któ ry wy raź nie roz gra ni cza okres bu do wy od okre su użyt ko -
wa nia. War to za uwa żyć, że z da tą prze ję cia wią żą się na -
stęp stwa praw ne i fi nan so we:
n roz gra ni cze nie od po wie dzial no ści za użyt ko wa ny obiekt

od od po wie dzial no ści za obiekt w bu do wie,
n roz gra ni cze nie ubez pie cze nia bu do wy od ubez pie cze nia

obej mu ją ce go okres zwią za ny z użyt ko wa niem,
n roz po czę cie okre su zgła sza nia wad (okre su gwa ran cji

i/lu brę koj mi),
n zwol nie nie za bez pie cze nia wy ko na nia i kwot za trzy ma -

nych,
n roz po czę cie na li cza nia amor ty za cji.

Ist nie ją tak że uwa run ko wa nia praw ne (po trze ba uzy ska -
nia po zwo le nia na użyt ko wa nie). Bar dzo czę sto prak ty ka
użyt ko wa nia bez prze ję cia pro wa dzi do spo rów, a to wa rzy -
szy jej na ru sze nie prze pi sów praw nych, m.in. Pra wa Bu dow -
la ne go, czy księ go wo ści ma jąt ko wej.

11. OD PO WIE DZIAL NOŚĆ ZA WA DY
Ten roz dział rzad ko by wa przed mio tem ma ni pu la cji w fa -

zie two rze nia za pi sów umo wy, na to miast bar dzo czę sto jest
przed mio tem spo rów. Sprzy ja te mu brak for mal nie obo wią -
zu ją cej de fi ni cji wa dy bu dow la nej, a tak że roz po wszech nie -
nie uprosz czo nych po glą dów na ten te mat. 

W do brej prak ty ce bu dow la nej na le ży wy od ręb nić fakt ist -
nie nia wa dy (ma te rial nej lub praw nej) od jej fi nan so wych na -
stępstw. Za le cam tu przy ję cie na stę pu ją ce go po dzia łu:
n usta le nie wa dli wo ści przed mio tu wy ko na ne go na pod sta -

wie Kon trak tu, to jest po sia da nia przez przed miot nie ko -
rzyst nych wła ści wo ści, lub prze ciw nie nie po sia da nia
wła ści wo ści wy ni ka ją cych z Kon trak tu,

n obo wią zek fi zycz ne go usu nię cia wa dy dro gą na pra wy
bądź wy mia ny przed mio tu na wol ny od wad, lub je go czę -
ści na wol ne od wad. Ten obo wią zek za wsze ob cią ża wy -
ko naw cę,

n obo wią zek usu nię cia każ dej wa dy ujaw nio nej w wy ko na -
nych ro bo tach w trak cie wy ko ny wa nia, prób, przej mo wa - V
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nia, a na stęp nie w okre sie zgła sza nia wad, nie ozna cza
jed no znacz nie bra ku za pła ty dla wy ko naw cy na leż ne go
wy na gro dze nia. Tak więc usu wa nie wad, wy wo ła nych
przez błę dy, bądź bra ki pro jek tu do star czo ne go przez za -
ma wia ją ce go, a tak że wy wo ła nych przez per so nel za ma -
wia ją ce go, a po prze ję ciu tak że przez oso by trze cie, są
z re gu ły usu wa ne od płat nie. 

12. OB MIA RY I WY CE NA (tyl ko w Czer wo nej Książ ce) 
W tym miej scu ory gi nał FI DIC przyj mu je pro stą za sa dę

za pła ty za rze czy wi ście wy ko na ne ro bo ty sta łe, pod czas gdy
koszt ro bót tym cza so wych po wi nien być wli czo ny w koszt
od po wia da ją cych im ro bót sta łych. 

W od nie sie niu do więk szo ści ro bót ta ka pro sta za sa da jest
cał ko wi cie ra cjo nal na i nie na su wa wąt pli wo ści. W nie któ -
rych przy pad kach ko niecz ne jest jed nak wpro wa dze nie
pew nych od stępstw w na stę pu ją cych przy pad kach:
n kie dy koszt ro bót sta łych sta no wi tyl ko drob ną część cał -

ko wi te go kosz tu ro bót – tak by wa w przy pad ku in sta la cji
wo do cią go wych, a zwłasz cza ka na li za cyj nych, a tak że re -
mon tów fa sad i in nych prac o po dob nym cha rak te rze,

n kie dy ro bo ty tym cza so we mo gą, ale nie mu szą, być wy -
ko na ne z po wo du bra ku ści słe go roz po zna nia wa run ków
– tak by wa z od wod nie nia mi wy ko pów, któ rych ko niecz -
ność nie jest oczy wi sta w chwi li opra co wy wa nia ofert. 
Nie wie le osób zwra ca uwa gę na fakt, że ory gi nal ny tekst

FI DIC wska zu je na moż li wość wpro wa dze nia ta kich od -
stępstw i to dwo ma dro ga mi:
n przez od po wied ni za pis w Szcze gól nych Wa run kach, lub

przez po wo ła nie się na pra wa kra ju.
W kon kret nym przy pad ku wy ko rzy sta no ta ką moż li wość

przez przy wo ła nie „za sad roz li cze nio wych” dla ro bót ka na li -
za cyj nych, gdzie cał kiem ra cjo nal nie wy od ręb nio no ro bo ty
ziem ne od ukła da nia prze wo dów. Nie ste ty, do bra prak ty ka
in ży nier ska nie zbyt czę sto jest wy ko rzy sty wa na przy opra co -
wy wa niu Szcze gól nych Wa run ków, a błę dy w tych opra co -
wa niach pro wa dzą do kon flik tów i spo rów, skut ku ją cych
do dat ko wy mi kosz ta mi bądź stra tą cza su. 

12. PRÓ BY EKS PLO ATA CYJ NE (tyl ko w Żół tej Książ ce)
Pró by eks plo ata cyj ne ma ją na ce lu wy ka za nie, że zbu do -

wa ny obiekt jest nie tyl ko zdat ny do użyt ko wa nia, lecz tak że
speł nia Wy ma ga nia Za ma wia ją ce go ob ję te gwa ran cja mi
Wy ko naw cy. Ta kie pró by prze pro wa dza się zwy kle po pew -
nym okre sie użyt ko wa nia, a szcze gó ły tech nicz ne są usta la -
ne dla każ de go kon trak tu i za pi sa ne w kontr ak cie bądź
usta la ne przez In ży nie ra. Nie ste ty i na tym po lu wzo ry FI DIC
by wa ją znie kształ ca ne przez za pi sy (po praw ki), sprzecz ne
z za ło że nia mi FI DIC. Do ta kich za pi sów na le ży uza leż nia nie
prze ję cia do użyt ko wa nia od wy ni ków prób eks plo ata cyj -
nych, co pro wa dzi nie kie dy do wie lo mie sięcz ne go użyt ko -
wa nia obiek tu (je go od cin ka lub czę ści) bez wy sta wia nia
świa dec twa prze ję cia, a nie kie dy tak że bez uzy ska nia po -
zwo le nia na użyt ko wa nie, wy ma ga ne go przez Pra wo Bu -

dow la ne. Oso by, opra co wu ją ce Szcze gól ne Wa run ki Kon -
trak tu, po słu gu ją się w tym ce lu róż ny mi for ma mi za pi su,
two rząc po ję cia np. eks plo ata cji wstęp nej, ja ko by nie sta no -
wią cej użyt ko wa nia. Ta kie za pi sy są zwy kle szko dli we dla
kon trak tu, a czę sto by wa ją sprzecz ne z pra wem i na róż nych
pod sta wach mo gą być uzna ne za nie sku tecz ne przez in stan -
cje roz strzy ga ją ce spo ry. 

13. ZMIA NY I KO REK TY
Dla tzw. „czyn ni ków urzę do wych” czy li in stan cji i osób nie

bę dą cych stro na mi kon trak tu, ale upraw nio nych do wy ra ża -
nia opi nii, a na wet na rzu ca nia kon kret nych po sta no wień dla
za wie ra nych kon trak tów, bar dzo czę sto wszel kie le ga li zo wa -
nie zmian w sto sun ku do kon trak tu, a szcze gól nie ta kich, któ -
re skut ku ją zmia ną ce ny bądź ter mi nu wy ko na nia Ro bót, są
czymś nie po żą da nym, po dej rza nym, czy wręcz nie rze tel -
nym. Zro zu mie nie, że zmia ny, choć czę sto są nie po żą da ne,
mo gą się zda rzyć i nie spo sób ich wy klu czyć, le ży u pod staw
wzo rów FI DIC, któ re opi su ją wa run ki, czy li zda rze nia i oko -
licz no ści przy szłe i nie pew ne, oraz wska zu ją na spo sób po -
stę po wa nia z ni mi. Brak zro zu mie nia pro wa dzi nie kie dy
do za ka zu wpro wa dza nia zmian, przy czym czę sto au to rzy
ta kie go za ka zu po wo łu ją się na pod sta wy praw ne. W isto cie
żad ne pra wo nie za ka zu je wszel kich zmian w sto sun ku
do za war tej umo wy. Tym sa mym ta kie za pi sy zwy kle są nie -
sku tecz ne. 

W in nych przy pad kach po wierz chow na zna jo mość pra wa
oraz brak wie dzy o re aliach bu dow nic twa pro wa dzą do in nej
for my za pi sów, gdzie nie wy klu cza się zmian, ale ich skut ki
wpi su je się w ry zy ko wy ko naw cy. Szko dli wość ta kich za pi -
sów jest znacz na, gdyż po wo du ją one skut ki opi sa ne już
w od nie sie niu do roz dzia łu 8 [Roz po czę cie, opóź nie nia i za -
wie sze nie]. Tyl ko nie któ re ze szko dli wych skut ków mo gą
być zła go dzo ne przez sku tecz ne zgła sza nie rosz czeń. 

Szcze gól ną za ja dłość „po pra wia czy” wa run ków FI DIC
bu dzi klau zu la 13.8 [Ko rek ty uwzględ nia ją ce zmia ny Kosz -
tu], zwa na po wszech nie klau zu lą zmien no ści cen. Eli mi na -
cja tej klau zu li naj czę ściej po le ga na:
n za pi sy wa niu w ak cie umo wy i w in nych do ku men tach kon -

trak to wych po sta no wie nia o sta ło ści cen kon trak to wych,
bez wzglę du na wa ha nia cen ryn ko wych czy in nych oko -
licz no ściach; lub 

n po mi ja niu w Kon trak tach (m. in. w Za łącz ni ku do Ofer ty)
war to ści współ czyn ni ków nie zbęd nych do wy li cze nia na -
leż no ści z ty tu łu tej klau zu li. 
Sku tecz ność te go dru gie go za bie gu jest ła twa do pod wa -

że nia je że li tyl ko po zo sta ją w mo cy po zo sta łe po sta no wie nia
Wa run ków Kon trak to wych, umoż li wia ją ce Wy ko naw cy skła -
da nie rosz czeń i od wo ły wa nie się od nie ko rzyst nych in ter -
pre ta cji kon trak tu. Na to miast szko dli wość pierw sze go z nich
jest więk sza, gdyż w naj lep szym przy pad ku pro wa dzi
do spo rów, skut ku ją cych kosz ta mi. W skraj nych przy pad -
kach mo że pro wa dzić do wy po wie dze nia kon trak tu przez
Wy ko naw cę, bądź na wet do upa dło ści Wy ko naw cy. Ta kie

Warunki kontraktowe FIDIC
w praktyce zamówień publicznych
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skut ki sta no wią istot ne za gro że nie dla pro ce su in we sty cyj -
ne go, a spraw ców te go za gro że nia nie uspra wie dli wia szla -
chet na in ten cja rze ko mej ochro ny in te re sów za ma wia ją ce go
przy uży ciu za bie gów, nie ma ją cych żad ne go opar cia w pra -
wie, a sprzecz nych z do brą prak ty ką.

14. CE NA KON TRAK TO WA I ZA PŁA TA
Treść te go roz dzia łu sku pia na so bie po dob ne dą że nia

do ich „po pra wie nia” jak po przed ni roz dział 13 [Zmia ny i ko -
rek ty]. Naj czę ściej spo ty ka się tu wpro wa dze nie i spe cjal ne
ak cen to wa nie ry czał to wo ści kon trak tu, (na wet ob mia ro we -
go) oraz nie zmien no ści cen. Ko lej nym za bie giem jest eli mi -
na cja klau zu li 14.2 [Za licz ka], nie kie dy z po wo ła niem
bez pod staw nie się na pra wo bu dże to we. Rów nie czę sto spo -
ty ka się wy dłu ża nie cza su, prze wi dzia ne go na do ko na nie za -
pła ty, usta lo ne go w klau zu li 14. 7 [Za pła ta] i po par te go
klau zu lą 14.8 [Opóź nio na za pła ta]. 

Ta kie zmia ny Wa run ków Kon trak to wych FI DIC trud no
uznać za nie sku tecz ne, gdyż pra wo nie ogra ni cza swo bo dy
od ra cza nia płat no ści w kon trak tach, ale rów nie pew ne jest,
że sto so wa nie ta kich za bie gów:
n wy wo łu je wzrost kosz tów in we sty cyj nych przez zmu sza -

nie wy ko naw ców do ko rzy sta nia z kre dy tów,
n eli mi nu je słab szych eko no micz nie wy ko naw ców z ryn ku,

a tym sa mym psu je ten ry nek i utrud nia je go roz wój,
n wpro wa dza pu łap kę na mniej do świad czo nych wy ko naw -

ców, któ rzy mo gą być do pro wa dze ni do upa dło ści z wi ny
za ma wia ją cych,

n otwie ra po le do sa mo wo li urzęd ni czej, a tym sa mym ko -
rup cji.
Wszyst ko to jak do tąd jest ma sko wa ne gło śnym pod kre -

śla niem rze ko mej dba ło ści o in te re sy pu blicz ne, a czę sto
tak że po par te za le ce nia mi praw ni ków i przy wo ła niem rze -
ko mych po sta no wień pra wa.

15. ROZ WIĄ ZA NIE KON TRAK TU 
PRZEZ ZA MA WIA JĄ CE GO

Po sta no wie nia te go roz dzia łu sta no wią sku tecz ne za bez -
pie cze nie in te re sów za ma wia ją ce go od zna czą cych uchy -
bień Wy ko naw cy. Mi mo to spo ty ka się w prak ty ce dal sze
za ostrze nie za war tych w tym roz dzia le po sta no wień np.
przez wy kre śla nie w klau zu li 15.5 [Upraw nie nia Za ma wia ją -
ce go do roz wią za nia Kon trak tu] zdań, ma ją cych na ce lu
ochro nę Wy ko naw cy przed moż li wy mi nad uży cia mi. Ta ka
ko rek ta Wa run ków Kon trak to wych FI DIC jest nie tyl ko
sprzecz na z za ło że nia mi tych Wa run ków, ale wręcz sa ma
pro wa dzi do nad użyć, przy czym nie znaj du je uspra wie dli -
wie nia w ochro nie le gal nych in te re sów Za ma wia ją ce go. 

16. ZA WIE SZE NIE I WY PO WIE DZE NIE 
KON TRAK TU PRZEZ WY KO NAW CĘ

Ten roz dział za wie ra po sta no wie nia, chro nią ce Wy ko naw -
cę w gra ni cach moż li wo ści przed skut ka mi uchy bień Za ma -
wia ją ce go. Usu wa nie nie któ rych po sta no wień z te go
roz dzia łu sta no wi sy gnał, że Za ma wia ją cy nie za mie rza prze -
strze gać Kon trak tu np. w za kre sie ter mi nów czyn no ści, zwią -
za nych z za pła tą, a jed no cze śnie chce po zba wić Wy ko naw cę
środ ków za rad czych, przy zna wa nych mu przez Wa run ki
Kon trak to we. W przy pad ku po ja wie nia się po dob nych za pi -
sów w za py ta niu ofer to wym, Wy ko naw cy mo gą pod jąć pró -

bę za skar że nia ich w try bie za pew nio nym przez Pra wo Za -
mó wień Pu blicz nych, ale sku tecz ność tych od wo łań jest wąt -
pli wa. Na to miast w przy pad ku rze czy wi ste go kon flik tu na tle
usu nię tych za pi sów ist nie je więk sza szan sa uzna nia tych usu -
nięć za nie sku tecz ne przez in stan cje od wo ław cze. 

17. RY ZY KO I OD PO WIE DZIAL NOŚĆ
Po sta no wie nia te go roz dzia łu za wie ra ją roz gra ni cze nie ry -

zy ka wy stę pu ją ce go w trak cie re ali za cji Kon trak tu w spo sób,
w ja ki by ło to moż li we do prze wi dze nia i za pi sa nia. W rze -
czy wi sto ści trud no uznać ta ki za pis ja ko za wi ty w sen sie
praw nym te go sło wa. W szcze gól no ści ist nie ją za gro że nia,
któ re nie są wy mie nio ne ja ko ob cią ża ją ce któ rą kol wiek stro -
nę, więc za wsze ist nie je moż li wość za ist nie nia szkód czy
strat, nie ob ję tych klau zu lą 17.1 [Od szko do wa nie] ani klau -
zu lą 17.3 [Ry zy ko Za ma wia ją ce go]. Ta kie wy da rze nia czę -
sto kwa li fi ku ją się do od po wie dzial no ści jed nej stro ny
na mo cy pra wa (Od po wie dzial ność de lik to wa, na mo cy któ -
rej za skut ki czy nu od po wia da spraw ca). 

Tak że i na tym po lu zda rza ją się de for ma cje, gdy oso ba
re da gu ją ca Szcze gól ne Wa run ki Kon trak tu usu nie ca łą
treść klau zu li 17.3 [Ry zy ko Za ma wia ją ce go] i wszel kie ry zy -
ko przy pi sze hur tem Wy ko naw cy. Do ta kich przy pad ków od -
no szą się koń co we uwa gi ni niej sze go ar ty ku łu, od nie sio ne
do roz dzia łów po przed nich na te mat ich szko dli wo ści,
a w nie któ rych przy pad kach wąt pli wej sku tecz no ści. 

18. UBEZ PIE CZE NIE
Ten roz dział za wie ra bar dzo istot ne za bez pie cze nie Stron

przed skut ka mi na głych wy pad ków, za rów no dla Wy ko naw -
cy jak Za ma wia ją ce go. Tyl ko część tych ubez pie czeń jest
w Pol sce po kry ta przez in ne pra wa, na to miast ca łość jest za -
bez pie czo na przez ubez pie cze nia od wszel kie go ry zy ka bu -
do wy do stęp ne go ostat nio w Pol sce (nie ste ty, czę sto
za wie ra na z wy łą cze niem od skut ków błę dów pro jek to wych
i nad zo ru, co mo że w prak ty ce pod wa żać ich sku tecz ność). 

Nie ste ty i ten ele ment kon trak tów by wa przed mio tem ma -
ni pu la cji po pra wia czy Wa run ków Kon trak to wych FI DIC m.
in. w ta ki spo sób: 
n przez wy ma ga nie (w Szcze gól nych wa run kach Kon trak -

tu) aby ubez pie cze nie zo sta ło za war te przez Wy ko naw cę
wy łącz nie na rzecz Za ma wia ją ce go), lub

n przez wy kre śla nie ca łe go roz dzia łu 18 [Ubez pie cze nia].
Przy naj lep szych chę ciach nie uda ło się wy ja śnić mo ty wu

ta kich mo dy fi ka cji.

19. SI ŁA WYŻ SZA
De fi ni cja Si ły Wyż szej jest za czerp nię ta w ca ło ści z Mię -

dzy na ro do wej Izby Han dlo wej (ICC) i z te go po wo du nie
pod da je się ma ni pu la cjom, a przy naj mniej ta kie przy pad ki
nie są zna ne. 

20. ROSZ CZE NIA, SPO RY I AR BI TRAŻ
Po szcze gól ne po sta no wie nia te go roz dzia łu, jak też ca ły

roz dział 20 są ulu bio nym te ma tem dla mo dy fi ka cji, od drob -
nych ko rekt (któ re mo gą być nie kie dy uspra wie dli wio ne),
po przez eli mi na cję Ko mi sji Roz jem czych, do cał ko wi te go
skre śle nia. Przy czym, po za szcze gó łem do ty czą cym
przedaw nie nia, żad ne z tych zmian nie znaj du ją opar cia
w obo wią zu ją cym pra wie, a naj bar dziej ra dy kal ne skre śle -
nia wy ni ka ją z oso bi stych po glą dów czy wprost igno ran cji V



pro mo to rów tych zmian. Skut kiem zaś jest od rzu ce nie no wo -
cze snych na rzę dzi wy pra co wa nych i dzia ła ją cych spraw nie
na świe cie, na rzecz sta rych i nie wy dol nych na rzę dzi. Przez
ana lo gię, jest to za stę po wa nie elek tro nicz nych kal ku la to rów
przez nie za wod ne li czy dła.

Nie wie le mniej szko dli we jest for mal ne po zo sta wie nie
ory gi nal ne go za pi su roz dzia łu 20 Ogól nych Wa run ków Kon -
trak to wych bez zmian, ale blo ko wa nie je go dzia ła nia przez:
n nie po wo ły wa nie Ko mi sji Roz jem czych na po cząt ku okre -

su re ali za cji (czę sto pod pre tek stem oszczęd no ści),
n po wo ły wa nie Ko mi sji Roz jem czej z udzia łem na wet wy bit -

nych spe cja li stów z da nej bran ży, ale nie zna ją cych ani
Wa run ków Kon trak to wych FI DIC, ani Pra wa Cy wil ne go,
ani Pra wa Za mó wień Pu blicz nych i przez to nie zdol nych
do po praw ne go dzia ła nia,

n po wo ły wa nie Ko mi sji Roz jem czej i po wie rza nia jej spo rów
do roz strzy gnię cia, a na stęp nie od rzu ca nie jej de cy zji
i uchy la nie się od wdro że nia tej de cy zji pod pre tek stem
ocze ki wa nia na upra wo moc nie nie,

n po wo ły wa nie try bu na łów ar bi tra żo wych zło żo nych wy -
łącz nie z praw ni ków nie zna ją cych ani bran ży bu dow la -
nej, ani tym bar dziej Wa run ków Kon trak to wych FI DIC. 

WNIO SKI
Wa run ki Kon trak to we FI DIC 1999 speł nia ją swo ją ro lę

w po rząd ko wa niu pro ce sów in we sty cyj nych w Pol sce mi mo
licz nych de for ma cji, zro dzo nych w wy ni ku nie umie jęt ne go
ob cho dze nia się z ni mi. Za wsze bo wiem po zo sta ją ak tyw ne
przy naj mniej nie któ re po sta no wie nia, z nie licz ny mi przy pad -
ka mi za pew nia ją ce po myśl ną re ali za cję in we sty cji ku za do -

wo le niu stron. Nie mniej, błę dy nie po zo sta ją bez na stępstw,
któ ry mi są naj czę ściej spo ry i zwią za ne z ni mi kosz ty. Wie lu
z tych kosz tów moż na by unik nąć gdy by nie przy ję ta w ska -
li ogól no kra jo wej prak ty ka obro ny do ostat nie go na bo ju,
a tak że groź ba wy cią gnię cia kon se kwen cji kar nych wo bec
tych przed sta wi cie li sek to ra pu blicz ne go, któ rzy nie do peł ni -
li by obo wiąz ku ta kiej obro ny. To jed nak nie za le ży już
od tek stu za war tych umów. 

Po cie sza ją cy jest fakt, że na wet jed nost ki cen tral ne naj -
bar dziej opor ne wo bec kon sul tin go we go mo de lu in we sty -
cji, pro mo wa ne go przez FI DIC, stop nio wo od stę pu ją
od prak ty ki in -ho use en gi ne ering, czy li po słu gi wa nia się
per so ne lem za leż nym dla po zy ska nia usług in ży nier skich
na rzecz na by wa nia tych usług na otwar tym ryn ku usług. 

Po wszech ne zro zu mie nie me cha ni zmu, na któ rym opie ra -
ją się Wa run ki Kon trak to we FI DIC po trwa jesz cze dłu go, ale
obroń cy sta re go ła du w koń cu bę dą mu sie li po jąć, że pły ną
na top nie ją cej krze i trze ba bę dzie ją opu ścić. Mo że też en -
tu zja ści obro ny toż sa mo ści na ro do wej znaj dą so bie wdzięcz -
niej sze po la do dzia ła nia niż pre fe ren cje kra jo we lub
two rze nie au ten tycz nie pol skich wa run ków kon trak to wych,
cał ko wi cie ory gi nal nych i nie po dob nych do ni cze go in ne go. 

Mot to: Rób my swo je, mo że to coś da.

Re dak cja o Au to rze: Au tor jest Pre ze sem Se nio rem (by łym
Pre ze sem) oraz człon kiem za ło ży cie lem Sto wa rzy sze nia
In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców (SI DiR), a tak że
człon kiem Di spu te Re so lu tion Bo ard Fun da tion (DRBF),
świa to wej or ga ni za cji ma cie rzy stej roz jem ców kon trak to -
wych i jej by łym przed sta wi cie lem na Pol skę. 

18
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warunki umowne

Warunki kontraktowe FIDIC
w praktyce zamówień publicznych
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pytania i odpowiedzi

Oto po czą tek za pi sów ze stro ny In ter ne to wej NFO ŚiGW:

WZÓR PRO JEK TU UMO WY O RO BO TY BU DOW LA NE
BEZ PRO JEK TO WA NIA BEZ FI DIC. UMO WA NR […]
W SPRA WIE ZA MÓ WIE NIA PU BLICZ NE GO WSPÓŁ FI -
NAN SO WA NE GO ZE ŚROD KÓW […]. …Wy ko naw ca zo -
stał wy ło nio ny w po stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia
pu blicz ne go o nu me rze re fe ren cyj nym […], na pod sta wie
usta wy z dnia 29 stycz nia 2004 ro ku Pra wo za mó wień pu -
blicz nych (tekst jed no li ty Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655),
na pod sta wie ofer ty Wy ko naw cy z dnia […] ro ku, …

Nie wiem czym za wi ni ła mię dzy na ro do wa Fe de ra cja FI -
DIC, że zo sta ła tak po trak to wa na w ofi cjal nym do ku men cie
NFO ŚiGW? Na to miast fak tem jest, że z pew no ścią pod pro -
jek tem umo wy za miesz czo nej na stro nie In ter ne to wej NFO -
ŚiGW, fe de ra cja FI DIC się nie pod pi sze.

Po ni żej przed sta wiam tyl ko nie któ re „cie ka we” za pi sy
z pro jek tu umo wy NFO ŚiGW na wy ko na nie ro bót bu dow la -
nych w za mó wie niach pu blicz nych, wraz z ko men ta rzem au -
to ra – ko lor nie bie ski.

§ 1 c) „Okres Gwa ran cyj ny” ozna cza okres […] po ukoń -
cze niu Ro bót lub ja kiej kol wiek ich czę ści, w któ rym wszel -
kie pra ce za le głe w tym cza sie ma ją zo stać ukoń czo ne
i przez któ ry Ro bo ty lub ich część po win ny pod le gać kon -
ser wa cji przez Wy ko naw cę,..

To pierw szy zna ny mi przy pa dek wpi sa nia do umo wy, od -
po wie dzial no ści za kon ser wa cję wy ko na ne go przed mio tu
za mó wie nia, w okre sie gwa ran cyj nym. Za wsze by ły to obo -
wiąz ki i kosz ty Za ma wia ją ce go. Gwa ran cja z art. 577 KC to
okres kie dy rzecz zo sta ła wy da na Za ma wia ją ce mu, a Wy ko -
naw ca (Gwa rant) zo bo wią za ny jest tyl ko do usu nię cia wa dy
fi zycz nej rze czy lub do star cze nia rze czy wol nej od wad, któ -
ra ujaw ni ła się w cią gu okre su gwa ran cji, a nie wy ko ny wa nie
kon ser wa cji w okre sie gwa ran cji ja ko ści. Trud no so bie wy -
obra zić kon ser wa cję obiek tu przez Wy ko naw cę po je go
prze ję ciu przez Za ma wia ją ce go, m. in. jak za li czyć do kosz -
tów uzy ska nia przy cho dów po stro nie Wy ko naw cy kosz ty
kon ser wa cji, cho ciaż Wy ko naw ca z ty tu łu kon ser wa cji nie
uzy skał by żad nych przy cho dów. Kon ser wa cja wią że się

z eks plo ata cją obiek tu, a nie z dalszym wy ko ny wa niem ro -
bót bu dow la nych przez Wy ko naw cę.

§ 2 Przed miot Umo wy 1. Wy ko naw ca wy ko na nie zbęd ne
ry sun ki wy ko naw cze i po wy ko naw cze i cał ko wi cie wy ko na,
za koń czy oraz bę dzie pro wa dzić kon ser wa cję z naj wyż szą
sta ran no ścią na stę pu ją cych ro bót sta no wią cych Ro bo ty:
…….., oraz w in ny spo sób wy ko na po sta no wie nia Umo wy
zgod nie z Umo wą oraz przy peł nej ak cep ta cji przez Za ma -
wia ją ce go i In ży nie ra. Ter min wy ko na nia umo wy […]. Wy ko -
naw ca i Za ma wia ją cy uzgod nią zgod nie z pro jek tem
i Obo wią zu ją cy mi Prze pi sa mi oraz wy ma ga nia mi Za ma wia -
ją ce go

Do opi sa nia przed mio tu za mó wie nia z art. 31 ust. 1 usta -
wy Pzp wy ma ga ne jest po sia da nie przez Za ma wia ją ce go
Do ku men ta cji pro jek to wej na któ rą skła da się pro jekt bu -
dow la ny, pro jekt wy ko naw czy i przed miar ro bót (Roz po rzą -
dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 02 wrze śnia 2004 r.).
Opi sa nie przed mio tu za mó wie nia jest obo wiąz kiem Za ma -
wia ją ce go a nie Wy ko naw cy. Bez te go opi su przed mio tu za -
mó wie nia na stą pi rów nież na ru sze nie art. 29 usta wy Pzp, bo
obo wiąz kiem Za ma wia ją ce go jest: „Przed miot za mó wie nia
opi sać w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu ją cy, za po mo cą
do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia łych okre śleń, uwzględ -
nia jąc wszyst kie wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce mieć
wpływ na spo rzą dze nie ofer ty”. Nie moż na prze no sić obo -
wiąz ków Zma wia ją ce go wy ni ka ją cych z usta wy Pzp na Wy -
ko naw cę, bo jest to nie waż ne z mo cy pra wa. W kon tek ście
przy to czo ne go Pra wa za mó wień pu blicz nych po wo ły wa nie
się w umo wie pro jek tu NFO ŚiGW na obo wią zek wy ko na nia
przez Wy ko naw cę, że … „w in ny spo sób wy ko na na po sta -
no wie nia Umo wy zgod nie z umo wą oraz przy ak cep ta cji
przez Za ma wia ją ce go i In ży nie ra”., trze ba po zo sta wić bez
ko men ta rza. Po dob nie za pis do ty czą cy „uzgod nie nia ter mi -
nu wy ko na nia umo wy” po jej pod pi sa niu. Prze cież ter min
wy ko na nia za mó wie nia na le ży po dać w spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia przed pod pi sa niem umo wy –
art. 36 ust. 1 p. 4 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych.

§ 4 ust. 1 Wy ko naw ca przed ło ży Za ma wia ją ce mu wszel -
kie do ku men ty i in for ma cje do ty czą ce wy ko na nia Umo wy
(w tym wszel kie ry sun ki i in ne do ku men ty wy ma ga ją ce za -

Zbigniew
BOCZEK
Vice Prezes SIDiR

W lu tym 2008 r. prze glą da jąc stro ny In ter ne to we Na ro do we go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, na tkną łem się na wzór
pro jek tu umo wy na ro bo ty bu dow la ne….. Wie le za pi sów za war tych w pro -
po no wa nym przez NFO ŚiGW pro jek cie umo wy uzna łem za nie zgod ne
z obo wią zu ją cym w Pol sce Pra wem. W tej spra wie wy po wie dzia łem się
na Kon fe ren cji SI DiR „Bez pie czeń stwo Środ ków Pu blicz nych w In we sty -
cjach Bu dow la nych, któ ra od by ła się 13-14 mar ca 2008 r. w War sza wie.
W dniu 18 kwiet nia 2008 r., na mo ją proś bę, zo sta łem przy ję ty przez Pre -
ze sa Za rzą du NFO ŚiGW Pa na dr Ja na Rącz kę. Wy ja śni łem Pa nu Pre ze so -
wi cel mo jej wi zy ty i mo je spo strze że nia o nie zgod no ści pro jek tów umów
NFO ŚiGW z obo wią zu ją cym pra wem. Uzy ska łem sta now czą od po wiedź
„To są bar dzo do bre umo wy”. Po nie waż Pan Pre zes uznał, że wy czer pa -
łem po ok. 3 mi nu tach czas wi zy ty, upew ni łem się tyl ko czy pi sząc w Biu -
le ty nie SI DiR ja kie jest sta no wi sko Pa na Pre ze sa o „war to ści” pro jek tów
umów nie po peł nię re dak cyj ne go błę du. Pan Pre zes jesz cze raz po twier -
dził, że mo gę na pi sać, że „Są to bar dzo do bre umo wy”.
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twier dze nia lub zgo dy od po wied nich władz, wszel kie ze sta -
wie nia, ra chun ki, po wia do mie nia, har mo no gra my, li sty pra -
cow ni ków, opi sy tech no lo gii wy ko na nia ro bót bu dow la nych,
kosz to ry sy i cen ni ki) w ter mi nie […] od dnia za ist nie nia zda -
rze nia lub w in nym ter mi nie uzgod nio nym przez Stro ny. 

Tak zda niem NFO ŚiGW na le ży „zdy scy pli no wać” Wy ko -
naw cę, prze no sząc za pi sa ne w usta wie Pra wo za mó wień pu -
blicz nych obo wiąz ki Za ma wia ją ce go na Wy ko naw cę.

§ 5 ust. 1 ….. Od ręb ne da ty roz po czę cia od ręb nie iden ty -
fi ko wal nych czę ści Ro bót zo sta ną okre ślo ne w pi sem nych
po wia do mie niach o roz po czę ciu wy ko ny wa nia ta kich Ro bót. 

§ 7 ust. 3 p. a) Wy ko naw ca uwzględ nił wszel kie do dat ko -
we ele men ty ro bót nie okre ślo ne szcze gó ło wo, ale nie zbęd -
ne dla wy ko na nia Ro bót,..

§ 7 ust. 4 p. b) Ro bo ty mo gą zo stać uszcze gó ło wio ne i do -
pre cy zo wa ne w trak cie trwa nia Umo wy i że jest to w peł ni
od zwier cie dlo ne w War to ści Umo wy i że nie wpły nie to
na zmia nę tej że War to ści.

Nie zgod ność za pi sów z art. 29, 31, 36, 140 ust. 3 usta wy
Pzp. Zda niem NFO ŚiGW wca le nie trze ba opi sy wać przed -
mio tu za mó wie nia w zgod no ści z wy ma ga nia mi Usta wy Pra -
wo za mó wień pu blicz nych. Wy stę pu je szcze gól nie
na ru sze nie art. 140 usta wy Pzp: ust. 1 „Za kres świad cze nia
wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy jest toż sa my z je go zo bo -
wią za niem za war tym w ofer cie” i ust. 3 „Umo wa jest nie -
waż na w czę ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie przed mio tu
za mó wie nia za war te w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia”.

§ 7 ust. 5 p. b) …. Wy ko naw ca upew nił się że War tość Umo -
wy jest pra wi dło wa i wy star cza ją ca na po kry cie kosz tów wy ko -
na nia i wszyst kich spraw oraz rze czy ko niecz nych do wy ko na nia
je go obo wiąz ków wy ni ka ją cych z Umo wy, i że Wy ko naw cy nie
przy słu gu je żad na do dat ko wa za pła ta z po wo du ja kie go kol wiek
bra ku zro zu mie nia czy krót ko wzrocz no ści w od nie sie niu do ta -
kich spraw lub rze czy po stro nie Wy ko naw cy.

„Wy ko naw cy nie przy słu gu je żad na do dat ko wa za pła ta
z po wo du ja kie go kol wiek bra ku zro zu mie nia czy krót ko -
wzrocz no ści” – ten za pis to szcze gól na for ma wy łą cze nia
ewen tu al nych rosz czeń Wy ko naw cy, co ewi dent nie na ru sza
za pi sa nie w art. 117 do 120 Ko dek su cy wil ne go pra wo
do rosz czeń, bez moż li wo ści skra ca nia ani prze dłu ża nia

przez czyn ność praw ną ter mi nów przedaw nie nia rosz cze -
nia, a tym bar dziej ogra ni cza nia pra wa Wy ko naw cy do rosz -
cze nia, je że li bę dzie uwa żał się za upraw nio ne go. Spo sób
oce ny „bra ku zro zu mie nia czy krót ko wzrocz no ści” Wy ko -
naw cy po zo sta wiam bez ko men ta rza.

§ 17 ust. 6 Za ma wia ją cy upraw nio ny bę dzie do wstrzy ma -
nia lub od ro cze nia płat no ści wszyst kich kwot lub czę ści
z nich na leż nych na pod sta wie po sta no wień ni niej szej umo -
wy w przy pad ku, gdy po wsta je lub po wstał spór po mię dzy
Wy ko naw cą a Za ma wia ją cym lub In ży nie rem, do ty czą cy
w ja ki kol wiek spo sób kwe stii ilo ści lub wy ce ny Zmian, bądź
ja kich kol wiek spraw ob ję tych ta kim waż nym ze sta wie niem.

Ewi dent ne na ru sze nie art. 647 i 654 Ko dek su cy wil ne go,
gdzie Za ma wia ją cy zo bo wią za ny jest m. in. do „…za pła ty
umó wio ne go wy na gro dze nia” lub „od po wied niej czę ści wy -
na gro dze nia”. Ta ki za pis umowy moż na roz pa try wać tyl ko
z po zio mu „szan ta żowania” Wy ko naw cy.

§ 18 Wy ko naw ca wstrzy ma wy ko ny wa nie Ro bót po otrzy -
ma niu pi sem nych wska zó wek od Za ma wia ją ce go. Wstrzy -
ma nie ro bót nie upraw nia Wy ko naw cy do żad nych
do dat ko wych płat no ści. 

Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych nie prze wi du je ta -
kie go po stę po wa nia, bo umów trze ba do trzy my wać „pac ta
sunt se rvan da”. Na do da tek Za ma wia ją cy nie chce po no sić
żad nej od po wie dzial no ści za swo je dzia ła nie.

To tyl ko nie któ re wy bra ne do ar ty ku łu za pi sy z pro jek tu
umo wy NFO ŚiGW o ro bo ty bu dow la ne w za mó wie niach pu -
blicz nych. Po zo sta łe pro po zy cje umow ne bu dzą rów nież
wąt pli wo ści, ale oce nę po zo sta wiam star tu ją cym w prze tar -
gach Wy ko naw com, a Za ma wia ją cym da ję pod roz wa gę,
czy ta ka umo wa da je gwa ran cje bez kon flik to wej re ali za cji
za mó wie nia pu blicz ne go? Mo im zda niem praw ni cy bę dą
mie li co ro bić roz strzy ga jąc kon flik ty, nie po ro zu mie nia, spo -
ry, ar bi tra że itd.

Za koń cze nie
Cla ra non sunt in ter pre tan da. Trud no do szu kać się ta kie -

go po dej ścia do umo wy w pro jek cie NFO ŚiGW. Szko da Pa -
nie Pre ze sie NFO ŚiGW, że nie po zwo lił mi Pan przed sta wić
mo je go sta no wi ska i dla te go ad pro ba tio nem.
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pytania i odpowiedzi

Py ta nie:
jak in ter pre to wać za pi sy Sub klau zu li 20.1
Wa run ków Kon trak to wych FI DIC któ ra
prze wi du je m. in., że „Je że li Wy ko naw ca nie
zgło si rosz cze nia w ter mi nie 28 dni, to Czas
na Wy ko na nie nie bę dzie prze dłu żo ny, Wy -
ko naw ca nie bę dzie upraw nio ny do do dat -
ko wej płat no ści, a Za ma wia ją cy bę dzie
zwol nio ny z wszel kiej od po wie dzial no ści
w związ ku z ta kim rosz cze niem”.

Wa run ki Kon trak to we FI DIC z 1999 r., w Sub klau zu li 1.4
i 1.13, od sy ła ją do obo wiąz ku prze strze ga nia „Pra wa” (Sub -
klau zu la 1.1.6.5), a więc pań stwo we go pra wo daw stwa,
ustaw, roz po rzą dzeń i in nych ak tów praw nych. Tak więc,

Wa run ki Kon trak to we trze ba roz pa try wać m. in. w zgod no -
ści z Ko dek sem Cy wil nym.

Na grun cie Ko dek su cy wil ne go przedaw nie niu pod le ga -
ją wy łącz nie cy wil no praw ne rosz cze nia ma jąt ko we – art. 117.
Skut kiem przedaw nie nia jest nie moż ność za są dze nia
przedaw nio ne go rosz cze nia lub je go wy eg ze kwo wa nia.
Trze ba jed no cze śnie wska zać, że aby w ogó le moż na by ło
mó wić o upły wie ter mi nu przedaw nie nia, to rosz cze nie mu -
si ist nieć i być wy ma gal ne. Nie mo że za tem ulec przedaw -
nie niu rosz cze nie któ re nie ist nie je, a mo że po wstać do pie ro
w przy szło ści, lub też któ re nie sta ło się wy ma gal ne. Tak
więc, przy wo ła ny w Sub klau zu li 20.1 ter min na zgło sze nie
rosz cze nia sta no wi wa ru nek po wsta nia rosz cze nia, ale nie
mo że prze są dzać o przedaw nie niu rosz cze nia.

Do przy to czo ne go wy żej za pi su Sub klau zu li 20.1, szcze -
gól ne go zna cze nia na bie ra ar ty kuł 119 Ko dek su Cy wil ne go
[Za kaz zmian] Ter mi ny przedaw nie nia nie mo gą być skra ca -
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pytania i odpowiedzi

prawo

Do Re dak cji tra fił prze sła ny przez Człon ka SI DiR Wy rok Kra jo wej Izby Od wo ław -
czej z 22 stycz nia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 81/07). Kra jo wa Izba Od wo ław cza orze -
ka jąc na roz pra wie od wo ła nie wnie sio ne przez uczest ni ków prze tar gu na za mó wie nie
pu blicz ne w uza sad nie niu punkt 2 Od no śnie „Re fe ren cji po twier dza ją cych na le ży te
pro wa dze nie nad zo ru in we stor skie go w za kre sie re mon tu ge ne ral ne go i wy ko naw -
stwa dróg sa mo cho do wych…..” na pi sa ła m. in., cyt:

… „Zda niem Izby, Klau zu le (przyp. au to ra: Wa run ków Kon trak tu na bu do -
wę FI DIC) de fi niu ją ce Per so nel Za ma wia ją ce go czy też wska zu ją ce kto wy da -
je po le ce nia Wy ko naw cy lub sta wia ją ce Wy ko naw cy za da nia by cia ar bi trem
w spra wach spor nych po mię dzy stro na mi nie wy klu cza ją moż li wo ści aby In -
ży nie rem Kon trak tu był ten sam Wy ko naw ca, któ ry jed no cze śnie peł ni ro lę
Wy ko naw cy Kon trak tu. Jest to moż li we, gdyż In ży nie ra Kon trak tu jak i Wy ko -
naw cę za mó wie nia wy bie ra się w dro dze od ręb nych po stę po wań o udzie le -
nie za mó wie nia pu blicz ne go. Nie moż na więc wy klu czyć sy tu acji, że
Wy ko naw ca któ re go ofer ta zo sta nie uzna na za naj ko rzyst niej szą w pro ce du -
rze udzie le nia za mó wie nia pu blicz ne go na usłu gę In ży nie ra kon trak tu rów -
nież mo że zo stać uzna na za naj ko rzyst niej szą w od dziel nej pro ce du rze
udzie le nia za mó wie nia pu blicz ne go na Wy ko naw cę ro bót. W wy ni ku roz strzy -
gnię cia obu pro ce dur, za war te umo wy bę dą obo wią zy wać stro ny kon trak tu
w za kre sie okre ślo nym przed mio tem za mó wie nia w po szcze gól nych za mó -
wie niach.”…ko niec cyt.

Naj czę ściej w pol skich prze tar gach na za mó wie nia pu blicz ne, funk cja In ży nie ra
kon trak tu zwią za na jest z peł nie niem nad zo ru in we stor skie go. Jak wów czas po go -
dzić wy ko ny wa nie funk cji in spek to ra nad zo ru z nad zo ro wa niem wy ko naw stwa, kie -
dy jed no cze śnie jest się wy ko naw cą ro bót? Wy ko naw ca wy ko nu je ro bo ty bu dow la ne,
nad zo ru je te ro bo ty, roz li cza i wy sta wia so bie do ku men ty roz li cze nio we, a na stęp nie
po twier dza pró by i od biór ro bót. Kon struk cja su per dla Wy ko naw cy, a czy rów nież dla
Za ma wia ją ce go za mó wie nie pu blicz ne? Tak więc Wy ko naw ca sam so bie ste rem
i okrę tem. Zni ka ją spo ry, od wo ła nia od de cy zji In ży nie ra kon trak tu itd. A mo że ja cze -
goś nie ro zu miem???

ne ani prze dłu ża ne przez czyn ność praw ną. Prze pis ten ma
cha rak ter bez względ nie obo wią zu ją cy. Prze pis ten przede
wszyst kim za bra nia do ko ny wa nia czyn no ści praw nych wpro -
wa dza ją cych krót sze lub dłuż sze, niż okre ślo ne w usta wie,
ter mi ny przedaw nie nia rosz czeń. Prze pis ten nie za ka zu je
jed nak stro nom do ko ny wa nia zmian ter mi nu wy ma gal no ści
rosz cze nia. Zmia na ta ka prze su wa jed nak po czą tek bie gu
przedaw nie nia tyl ko wów czas, je że li jest wpro wa dzo na umo -
wą. Sto su jąc się do za sa dy swo bo dy umów wy ra żo nej
w art. 3531 KC, nie jest sprzecz ne z pra wem, usta le nie obo -
wiąz ku sto sow ne go po stę po wa nia wy ko naw cy dla zgło sze -
nia rosz cze nia (zo bo wią za nie ter mi no we). Zgło sze nie
rosz cze nia otwie ra moż li wość sta wia nia zo bo wią za nia w stan
wy ma gal no ści. W tym za kre sie Sub klau zu la 20.1 okre śla ter -
min zgło sze nia rosz cze nia przez wy ko naw cę na mak sy mal -
nie 28 dni. A więc, wy ma gal ność rosz cze nia za le ży
od pod ję cia okre ślo nej czyn no ści przez wy ko naw cę. Po nie -
waż wy ma gal ność wie rzy tel no ści za le ży od do ko na nia okre -
ślo nej czyn no ści przez wy ko naw cę, to usta wa sta no wi, że
po czą tek bie gu przedaw nie nia jest nie za leż ny od te go, kie dy,
i czy w ogó le, rosz cze nie sta ło się wy ma gal ne. Na stę pu je ono
z dniem, w któ rym rosz cze nie sta ło by się wy ma gal ne, gdy -
by upraw nio ny (wy ko naw ca) pod jął czyn ność w naj wcze -

śniej moż li wym ter mi nie (art. 120 § 1 KC). Dla roz po czę cia
bie gu przedaw nie nia nie jest bo wiem istot ne to, czy czyn ność
zo sta ła przez wy ko naw cę pod ję ta i czy w ogó le wy ko naw ca
wie dział, że przy słu gu je mu rosz cze nie i po wi nien pod jąć ja -
kąś czyn ność w ce lu je go re ali za cji. Na le ża ło by za tem przy -
jąć, że je że li wy ko naw ca zgło si rosz cze nie w in nym niż
usta lo ny w Sub klau zu li 20.1 ter mi nie, to zgod nie z art. 120 KC
ter min przedaw nie nia rosz cze nia bie gnie od 28 dnia prze wi -
dzia ne go umo wą na zgło sze nie rosz cze nia, bez wzglę du
na to, czy rosz cze nie jest już wy ma gal ne, czy też nie.

Trze ba zwró cić uwa gę, że zgod nie z art. 3531 KC stro ny za -
wie ra ją ce umo wę mo gą wpraw dzie uło żyć sto su nek praw ny
we dług swe go uzna nia, by le by tyl ko je go treść lub cel nie
sprze ci wia ły się usta wie, co ozna cza wszyst kie źró dła po -
wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa w Pol sce, w tym w zgod no -
ści z Ko dek sem Cy wil nym. Usta wa Pra wo za mó wień
pu blicz nych, w za kre sie w ja kim nie re gu lu je za wie ra nia umów
o za mó wie nie pu blicz ne, od sy ła rów nież do Ko dek su Cy wil ne -
go. Nie waż ne jest z mo cy art. 58 KC po ro zu mie nie umow ne
sprzecz ne z usta no wio nym w nim za ka zie, a więc nie do pusz -
czal ne jest ob cho dze nie po wyż sze go za ka zu skra ca nia (prze -
dłu ża nia) ter mi nu przedaw nie nia. Od mien ne ukształ to wa nie
sto sun ku praw ne go jest nie sku tecz ne.
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pytania i odpowiedzi

Co ma począć wykonawca,
gdy zamawiający uchyla się od
wystawienia świadectwa przejęcia?

Mój ar ty kuł, za miesz czo ny w Nr. 3 Biu le ty nu Kon sul tan ta
(z lu te go 2008) do ty czył przy pad ków, w któ rych Za ma wia ją -
cy po dej mu je użyt ko wa nie bu do wa ne go obiek tu, je go od -
cin ka lub czę ści, ale uchy la się od spo rzą dze nia do ku men tu,
na zy wa ne go we wzor co wych pu bli ka cjach FI DIC Świa dec -
twem Prze ję cia, mo ty wu jąc to nie do koń cze niem ro bót, bądź
wa da mi fi zycz ny mi czy też praw ny mi. 

Wkrót ce po uka za niu się te go ar ty ku łu zwró co no mi uwa -
gę, że ta kie uję cie te ma tu nie wy czer pu je za gad nie nia, gdyż
po za omó wio ny mi w ar ty ku le spra wa mi po zo sta ją jesz cze in -
ne sy tu acje ro dzą ce spo ry.

Przy po mi nam, że wy ma ga ny przez pra wo bu dow la ne do -
ku ment o na zwie Po zwo le nie na użyt ko wa nie tyl ko w szcze -
gól nych przy pad kach po kry wa się przed mio to wo
z wy stę pu ją cym w Wa run kach Kon trak to wych FI DIC Świa -
dec twem Prze ję cia. Kie dy tak mo że nie być, a na wet nie mo -
że być? Oto przy pad ki:

Po zwo le nie na Użyt ko wa nie mo że być wy sta wio ne wte -
dy, kie dy zo sta ną wy ko na ne ro bo ty ob ję te Pro jek tem Bu dow -
la nym mi mo, iż nie któ re zo bo wią za nia Wy ko naw cy ob ję te
umo wą bu dow la ną nie są wy ko na ne, n. p. pra ce wy koń cze -
nio we bądź in sta la cyj ne. 

W od nie sie niu do nie któ rych in we sty cji Po zwo le nie
na Użyt ko wa nie nie jest w ogó le wy ma ga ne, a Świa dec two
Prze ję cia jest mi mo to ko niecz ne. 

W in nych przy pad kach Wy ko naw ca ukoń czył swo je pra -
ce zgod nie z Kon trak tem, a Po zwo le nie na Użyt ko wa nie nie
mo że być wy sta wio ne z po wo du nie za koń cze nia prac, za -
pi sa nych w Po zwo le niu na Bu do wę, zle co nych przez Za ma -
wia ją ce go in nym wy ko naw com.

Gdy doj dzie do roz wią za nia kon trak tu w try bie klau zu li 15
[Roz wią za nie Kon trak tu przez Za ma wia ją ce go] lub klau zu -
li 16 [Za wie sze nie i wy po wie dze nie Kon trak tu przez Wy ko -
naw cę] Ogól nych Wa run ków Kon trak tu FI DIC 1999
przed ukoń cze niem ro bót, lub gdy Wy ko naw ca wy ko na swo -
je zo bo wią za nia w ca ło ści, lub w za kre sie usta lo ne go
w Kontr ak cie od cin ka (ale nie czę ści!) i zło ży wnio sek o wy -
sta wie nie Świa dec twa Prze ję cia, zgod nie z klau zu lą 10.1
[Prze ję cie Ro bót i Od cin ków], na to miast Za ma wia ją cy uchy -
la się od wy sta wie nia Świa dec twa Prze ję cia. 

Na le ży przy tym brać pod uwa gę oko licz ność, że za rów -
no te ren bu do wy jak sa me nie prze ję te ro bo ty sta no wią dla

Wy ko naw cy nie wąt pli we ob cią że nie or ga ni za cyj ne, a nie kie -
dy tak że fi nan so we, a po nad to ob cią ża ją go od po wie dzial -
no ścią na mo cy art. 652 Ko dek su cy wil ne go.

Art. 652. Je że li wy ko naw ca prze jął pro to ko lar nie od in we -
sto ra te ren bu do wy, po no si on aż do chwi li od da nia obiek tu
od po wie dzial ność na za sa dach ogól nych za szko dy wy ni kłe
na tym te re nie.

Uchy la nie się Za ma wia ją ce go od wy sta wie nia na leż ne go
Wy ko naw cy Świa dec twa Prze ję cia sta no wi nie wąt pli we na -
ru sze nie po sta no wień kon trak to wych, da ją ce pod sta wę
do rosz czeń fi nan so wych na mo cy Ogól nych Wa run ków
Kon trak tu FI DIC 1999, ale nie ste ty te Wa run ki Kon trak to we
tyl ko w nie wiel kiej czę ści usta la ją tryb po stę po wa nia w po -
dob nych przy pad kach (w klau zu li 15 i 16 OWK). Przy tym
usta le nia tam za war te nie wy czer pu ją te ma tu. 

Wnio ski:
W licz nych przy pad kach uchy bie nia w za kre sie wy sta wie -

nia Świa dec twa Prze ję cia są skut kiem za nie dba nia ad mi ni -
stra cyj ne go, a nie za mie rzo nym dzia ła niem. W ta kim
przy pad ku mo że oka zać się sku tecz ne wy stą pie nie z przy -
po mnie niem do In ży nie ra (z ko pią dla jed nost ki nad rzęd nej
nad ad re sa tem), by wy sta wił Świa dec two Prze ję cia. Na le ży
przy tym po wia do mić o moż li wo ści wy stą pie nia z rosz cze -
niem fi nan so wym o zwrot kosz tów zwią za nych z utrzy my wa -
niem opie ki nad wy ko na ny mi, a nie prze ję ty mi Ro bo ta mi. 

W wie lu przy pad kach war to ta kie przy po mnie nie uzu peł -
nić przez jed no stron ne wy sta wie nie żą da ne go Świa dec twa
Prze ję cia opa trzo ne go żą da niem je go ak cep ta cji. 

Przy po mnie nie po win no wska zy wać krót ki ter min (np. 7
dni) na usu nię cie uchy bie nia.

Od po wie dzi ne ga tyw ne, lub brak od po wie dzi, na le ży trak -
to wać ja ko sy tu acje spor ne i kie ro wać do roz wią za nia w try -
bie kla zu li 20 Ogól nych Wa run ków Kon trak to wych
FI DIC 1999. 

Nie na le ży po chop nie po rzu cać nie prze ję tych ro bót, ani
wy po wia dać umów ubez pie cze nio wych. Opusz cze nie te re -
nu bu do wy bądź wy po wie dze nie umów ubez pie cze nio wych
mu si być po prze dzo ne wy czer pa niem wy żej za le co nych
dzia łań, a tak że uprze dze niem jed no stek nad rzęd nych Za -
ma wia ją ce go, oraz re gio nal nych władz nad zo ru bu dow la ne -
go, a na stęp nie od cze ka niem sto sow ne go cza su (ok. 1
mie sią ca). 

Po wyż sze za le ce nia mo gą wy da wać się uciąż li we w re ali -
za cji, ale po stę po wa nie wbrew nim mo że oka zać się znacz -
nie mniej ko rzyst ne.

mgr inż. Adam HEINE
Członek DRBF



K tó ry z be ne fi cjen tów Fun du szu Spój no ści chce za ry zy ko -
wać nie otrzy ma nie płat no ści koń co wej lub na wet utra tę
do ta cji? To oczy wi ście py ta nie re to rycz ne. Jed nym

z klu czo wych ele men tów skom pli ko wa nej ukła dan ki, ja ką
jest in we sty cja do fi nan so wy wa na z Fun du szu Spój no ści, jest
ra port koń co wy (wg wy tycz nych do przy go to wa nia Ra por tu
Koń co we go Pro jek tu Fun du szu Spój no ści opra co wa nych
przez Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go). Śmia ło moż -
na po wie dzieć, że jest on po wo dem wie lu nie prze spa nych no -
cy be ne fi cjen tów, jed no stek re ali zu ją cych pro jek ty

i kon sul tan tów, po nie waż źle przy go to wa ny, mo że wła śnie stać
się po wo dem nie otrzy ma nia płat no ści koń co wej a na wet zwro -
tu ca łej do ta cji z Fun du szu Spój no ści.

Ja ko kon sul tan ci, mie li śmy przy jem ność uczest ni czyć we
współ two rze niu Ra por tu Koń co we go dla pro jek tu „Wo do ciąg
wo dy pit nej dla mia sta Pi ły” nr 2000 / PL / 16 / P / PE / 008. Ba -
zu jąc na tym do świad cze niu, chcie li by śmy się z Pań stwem po -
dzie lić prze my śle nia mi n/t pra wi dło we go, w na szej opi nii,
prak tycz ne go ‘po dej ścia” do za gad nie nia.

Zaczynaj z wizją końca!
Aby przy bli żyć Pań stwu po wyż sze ha sło/slo gan, po słu ży my

się hi po te tycz nym przy kła dem z bran ży ar chi tek to nicz nej, np.
bu do wy sta dio nu. Otóż, ar chi tekt otrzy mu je zle ce nie za pro jek -
to wa nia sta dio nu w miej scu X. W je go umy śle po wsta je WI ZJA
obiek tu, póź niej przyj mu je ona po stać bar dziej sfor ma li zo wa ną
w po sta ci kon cep cji, ma kie ty, któ ra jest przed sta wia na zle ce -
nio daw cy. Ko lej ną fa zą jest pro jekt tech nicz ny, na stęp nie pro jekt
jest re ali zo wa ny i osta tecz nie, obiekt jest prze ka zy wa ny zle ce -
nio daw cy do użyt ku. W tym mo men cie zle ce nio daw ca (czy taj
‘płat nik”) po rów nu je, w skró cie uj mu jąc, czy zre ali zo wa ny sta -
dion (cel) jest ta ki, ja ki był przed sta wia ny w kon cep cji (wi zji ce -
lu) i pła ci, je śli jest, lub nie pła ci, je śli nie jest. Ten w skró cie
przed sta wio ny pro ces re ali za cji za mie rze nia moż na, przez ana -
lo gię, przed sta wić z punk tu wi dze nia be ne fi cjen ta Fun du szu
Spój no ści. U be ne fi cjen ta moż na wy róż nić dwa głów ne ce le:
n Otrzy ma nie do ta cji
n Re ali za cja in we sty cji
Co de ter mi nu je wi zję ce lów be ne fi cjen ta? Są to:
n Stu dium Wy ko nal no ści 
n Wnio sek Apli ka cyj ny 
n De cy zja Ko mi sji Eu ro pej skiej 
n Me mo ran dum 
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Fun dusz spój no ści
– ra port koń co wy „krok po kro ku”
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War to tu taj wspo mnieć, że za sad ne jest, aby be ne fi cjent,
opra co wu jąc po wyż sze do ku men ty, miał już na uwa dze, że da -
ne po cho dzą ce z tych do ku men tów bę dą mu sia ły w przy szło ści
(na wet cał kiem od le głej, nie któ re pro jek ty mo gą trwać na wet
i 10 lat) zo stać po rów na ne z fak tycz ną re ali za cją. Dla te go szcze -
gól ną uwa gę na le ży po świę cić na stę pu ją cym za gad nie niom:
n Szcze gó ło wo ści po ka zy wa nia za kre su pro jek tu (nie ko rzyst -

nym jest np. wska zy wa nie dłu go ści sie ci ka na li za cyj nej z do -
kład no ścią co do 1 me tra);

n Do stęp no ści elek tro nicz ne go, ak tyw ne go, mo de lu ma te ma -
tycz ne go ob li czeń za war tych w stu dium wy ko nal no ści;

n Usta le nie re al nych ce lów (przy kła dem nie re al ne go ce lu jest
wska za nie w stu dium wy ko nal no ści po wsta nia zbyt du żej ilo -
ści miejsc pra cy w wy ni ku re ali za cji in we sty cji).
Gdy do ku men ty de fi niu ją ce wi zję ce lu zo sta ną opra co wa ne,

be ne fi cjent przy stę pu je do re ali za cji pro jek tu. I to jest mo ment,
w któ rym, od sa me go po cząt ku, (i ten po czą tek chcie li by śmy
w szcze gól no ści pod kre ślić) be ne fi cjent po wi nien roz po cząć
gro ma dzić da ne do ra por tu koń co we go i mo ni to ro wać ce le za -
war te w do ku men tach de fi niu ją cych wi zję. 

Monitoring celów i zbieranie danych 
do raportu końcowego

Da ne do ra por tu koń co we go cha rak te ry zu ją się szcze gól nym
roz pro sze niem. Po cho dzą one z róż nych do ku men tów, opra co -
wy wa nych przez róż ne in sty tu cje, m. in.:
n służ by be ne fi cjen ta, 
n in ży nie ra kon trak tu, 
n in sty tu cje kon tro lu ją ce, 
n wy ko naw ców ro bót,

i obej mu ją ce, jak wy żej wspo mnia no, nie jed no krot nie dłu gie
okre sy cza su.

Uwa ża my, że dru gim naj istot niej szym pro ble mem ma ją cym
wpływ na spraw ność two rze nia ra por tu koń co we go jest coś, co
na zy wa my „pa mię cią kor po ra cyj ną”. Wy żej wspo mnia ne roz -
pro sze nie da nych i roz cią gnię te w cza sie po wsta wa nie da nych
do ra por tu, oraz „ży cio we” sy tu acje (ro ta cja kadr), po wo du ją,
że do stęp do da nych i wie dza o pro jek cie sta je się nie kie dy trud -
no do stęp na, a cza sa mi wręcz nie osią gal na.\

Sys tem „Ra port koń co wy” 
co po win na zro bić JRP od po cząt ku?

W tym miej scu chcie li by śmy po now nie pod kre ślić ha sło „Za -
czy naj z wi zją koń ca”. Kie dy już w umy słach np. sa mo rzą dow -
ców, po ja wi się wi zja ce lu, na eta pie przyj mo wa nia przez tą
wi zję bar dziej sfor ma li zo wa nej po sta ci, ja ką jest m.in. stu dium
wy ko nal no ści, war to by ło by za sta no wić się nad pró bą po ko na -
nia trud no ści zwią za nych z roz pro sze niem da nych i „pa mię cią
kor po ra cyj ną”.

Fun dusz spój no ści
– ra port koń co wy „krok po kro ku”

V
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W na szej opi nii wy ma ga to po dej ścia sys te mo we go. Wy da -
je nam się za sad nym roz po czę cie przy go to wa nia sys te mu zbie -
ra nia da nych jesz cze przed wła ści wym roz po czę ciem prac
nad pro jek tem, czy li przed zle ce niem opra co wa nia stu dium wy -
ko nal no ści i wnio sku o do fi nan so wa nie, przed za trud nie niem
In ży nie ra, przed roz po czę ciem pro ce dur prze tar go wych na wy -
ko na nie ro bót. Po dej ście to jest uwa run ko wa ne wła śnie roz pro -
sze niem źró deł po wsta wa nia da nych nie zbęd nych
do opra co wa nia ra por tu koń co we go. Su ge ru je my, aby obo wią -
zek zbie ra nia tych da nych wple cio ny był w umo wy za wie ra ne
z sze ro ko po ję ty mi uczest ni ka mi pro ce su re ali za cji przed się -
wzię cia, ta ki mi jak po moc tech nicz na, in ży nier kon trak tu, i mo -
że na wet naj waż niej szy mi, pra cow ni ka mi jed no stek
re ali zu ją cych pro jek ty. To wy ma ga sto sow nych za pi sów w tzw.
„SIWZ’ach” na usłu gi ze wnętrz ne, i w umo wach o pra cę/dzie ło
(z pra cow ni ka mi JRP). Aby jed nak da ne by ły zbie ra ne w sys te -
ma tycz ny spo sób, wy ma ga to za pro jek to wa nia przez be ne fi -
cjen ta pro ce dur gro ma dze nia in for ma cji, za wie ra ją cych
w szcze gól no ści in for ma cje do ty czą ce za gad nień ta kich jak:
n Kto, ja kie in for ma cje gro ma dzi, 
n Gdzie, i w ja ki spo sób, in for ma cje są gro ma dzo ne, 
n Ja ka jest struk tu ra ra por tów do star cza nych przez uczest ni ków

pro ce su in westy cyj ne go (po win na za wie rać elemen ty struk tu -
ry ra por tu koń co we go).
Po za pro jek to wa niu po wyż szych pro ce dur (su ge ru je my, aby

be ne fi cjen ci za pi sa li pro ce du ry w for mie dia gra mów prze pły -
wu, tzw. „flow chart’ów”) i za trud nie niu nie zbęd nych służb, be -
ne fi cjent mo że przy stą pić do two rze nia sys te mu. Z na sze go
do świad cze nia wy ni ka, że naj wię cej in for ma cji prze pły wa przez
tzw. In ży nie ra (in sty tu cja/oso ba prze wi dzia na wg. pro ce -
dur/wzo ru umo wy na ro bo ty ty pu FI DIC, na zy wa na czę sto rów -
nież In ży nie rem Kon trak tu lub Me ne dże rem Pro jek tu). Dla te go
ce lo wym wy da je się po wie rze nie obo wiąz ku stwo rze nia na rzę -
dzi do gro ma dze nia tych da nych In ży nie ro wi, oczy wi ście
przy wspar ciu Jed nost ki Re ali zu ją cej Pro jekt, w szcze gól no ści
ma jąc na uwa dze fakt, że przy naj mniej część istot nych, z punk -
tu wi dze nia ra por tu koń co we go, da nych, jest ge ne ro wa na wła -
śnie przez JRP.

Jed nym z do brych na rzę dzi wspo ma ga ją cych zbie ra nie, ar -
chi wi zo wa nie i od szu ki wa nie da nych, m.in. do ra por tu koń co -
we go, jest tzw. elek tro nicz ny obieg do ku men tów. Wie le

in sty tu cji w Pol sce wdro ży ło już ta kie sys te my, o bar dzo róż nym
stop niu zło żo no ści, z róż nym po wo dze niem. Dla pro jek tów do -
fi nan so wy wa nych z Fun du szu Spój no ści, gdzie wie le kon trak -
tów jest opar tych o wzo ry umów ty pu FI DIC i gdzie ilość
ko re spon den cji mo że się wy da wać przy tła cza ją ca (z punk tu wi -
dze nia In ży nie ra mo że to być śred nio ok. 1500 do ku men tów
przy cho dzą cych i ok. 800 wy cho dzą cych na je den kon trakt),
a jed nak ko niecz na dla spraw ne go prze pro wa dze nia kon trak tu,
roz wią za nia ta kie, w mia rę moż li wo ści pro ste w za sto so wa niu,
wy da ją się szcze gól nie god ne po le ce nia. 

Z punk tu wi dze nia be ne fi cjen ta, w kon tek ście ra por tu koń -
co we go, naj waż niej szym, po za pro jek to wa niu pro ce dur, po wo -
ła niu od po wied nie go ze spo łu i sta ran ne mu po wie rze niu
ze spo ło wi obo wiąz ków, jest mo ni to ring wy ko ny wa nia tych że
obo wiąz ków przez ca ły okres re ali za cji pro jek tu. Rów nież w tym
ce lu mu si be ne fi cjent stwo rzyć so bie od po wied nie na rzę dzia,
np. w po sta ci syn te tycz nych har mo no gra mów, ra por tów, pro -
ce dur kon tro l nych (list spraw dza ją cych, dia gra mów, ter mi na -
rzy kon tro li). Zgod nie z prze wod nią my ślą te go ar ty ku łu,
„Za czy naj z wi zją koń ca”, na rzę dzia te mu szą zo stać za pro jek -
to wa ne w po cząt ko wej fa zie re ali za cji pro jek tu.

Dobry raport końcowy = sukces
Sza now ni czy tel ni cy, po wyż sze roz wa ża nia/spo strze że nia, są

oczy wi ście skró to wym i su biek tyw nym przed sta wie niem wy ma -
ga nych „za bie gów” ma ją cych do pro wa dzić do stwo rze nia pra -
wi dło we go ra por tu koń co we go. Każ dy z ele men tów te go
pro ce su wy ma ga za an ga żo wa nia ogro mu pra cy, cza su, wie dzy,
ale wy da je nam się, że po dej ście sys te mo we, „z wi zją koń ca”,
po zwo li na wy eli mi no wa nie wie lu pro ble mów, z któ ry mi ze tknę -
li śmy się przy two rze niu „na sze go” ra por tu koń co we go.
W szcze gól no ści w ob li czu moż li wo ści sko rzy sta nia z ta kie go
„za strzy ku” pie nię dzy, da nej na sze mu kra jo wi, uwa run ko wa nej
jed nak pew ny mi wy ma ga nia mi na sze go „płat ni ka”, sys te mo we
po dej ście opar te o za rzą dza nie pro ce sa mi, zda je się być szcze -
gól nie na miej scu. Po każ my na sze mu „klien to wi/płat ni ko wi”, że
do brze, pro fe sjo nal nie, po tra fi my wy ko rzy stać po wie rzo ne nam
pie nią dze, z po żyt kiem dla nas i dla Eu ro py.



Wy dat kiem kwa li fi ko wal nym okre śla
się koszt po nie sio ny przez be ne fi -
cjen ta (lub pod miot upo waż nio ny
do je go po no sze nia, wska za ny
w umo wie o do fi nan so wa nie)
w związ ku z re ali za cją pro jek tu w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko” (PO IiŚ),
któ ry kwa li fi ku je się do re fun da cji ze
środ ków prze zna czo nych na re ali za -
cję te go Pro gra mu w try bie okre ślo -
nym w umo wie o do fi nan so wa nie.

Be ne fi cjen ci pro jek tów współ fi nan so wa nych w ra mach
PO IiŚ ma ją w tej kwe stii jesz cze wie le py tań i wąt pli wo ści.
Pod czas licz nych kon fe ren cji współ or ga ni zo wa nych przez
Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go (MRR) i Pol skie Sto wa -
rzy sze nie Be ne fi cjen tów Fun du szy Po mo co wych czę sto po -
dej mo wa na jest ta te ma ty ka. Mar ta Zi mo choc ka, eks pert
MRR, wie lo krot nie oma wia ła sa mo za gad nie nie kwa li fi ko -
wal no ści wy dat ków i pro ble my z tym zwią za ne. Od po wied -
ni za sób wie dzy nie rzad ko de cy du je o ja ko ści
przy go to wa nia pro jek tu przez be ne fi cjen ta Za tem war to
przy po mnieć głów ne wa run ki kwa li fi ko wal no ści kosz tów
i ka te go rie tych wy dat ków.

Prze strze gać za sad
Dla be ne fi cjen tów waż ne są roz po rzą dze nia Ra dy (WE)

nr 1083/2006, 1828/2006, 1084/2006 i 1080/2006, okre śla ją ce
za sa dy kwa li fi ko wa nia wy dat ków. Na po zio mie kra jo wym za -
in te re so wa ni się ga ją do Usta wy z 6 grud nia 2006 r. o za sa -
dach pro wa dze nia po li ty ki re gio nal nej, PO IiŚ oraz
„Kra jo wych wy tycz nych do ty czą cych kwa li fi ko wa nia wy dat -
ków w ra mach fun du szy struk tu ral nych i Fun du szu Spój no -
ści w okre sie pro gra mo wa nia 2007-2013” z 3
paź dzier ni ka 2006 r. Nie na le ży za po mi nać też o wy da nych
przez MRR „Wy tycz nych w za kre sie kwa li fi ko wa nia wy dat -
ków w ra mach PO IiŚ”. Są to pod sta wo we, ofi cjal ne do ku -
men ty i ak ty praw ne, z któ rych tre ścią każ dy be ne fi cjent
i in sty tu cja uczest ni czą ca w sys te mie re ali zo wa nia PO IiŚ
mu szą się za po znać. Okres kwa li fi ko wa nia wy dat ków roz po -
czął się 1 stycz nia 2008 r., na to miast je go ter min upły wa 31

grud nia 2015 r. Nie mniej jed nak okres ten zo sta nie okre ślo -
ny w umo wie o do fi nan so wa nie kon kret ne go pro jek tu, któ rą
za wie ra się z be ne fi cjen tem. „Z za strze że niem szcze gól nych
za sad, któ re mo gą obo wią zy wać pro jek ty, dla któ rych fi nan -
so wa nie sta no wi po moc pu blicz ną, moż li we jest fi nan so wa -
nie pro jek tów czę ścio wo lub cał ko wi cie zre ali zo wa nych
przed zło że niem wnio sku o do fi nan so wa nie” – wy ja śnia
Mar ta Zi mo choc ka. Jed nak że pod sta wo wym wy mo giem jest
tu fakt wy peł nie nia za sad ochro ny śro do wi ska, po mo cy pu -
blicz nej i zgod no ści z PO IiŚ dla pro jek tów, któ rych pro ces
re ali za cji nie roz po czął się przed zło że niem wnio sku o do fi -
nan so wa nie.

Be ne fi cjen ci win ni wie dzieć, że tyl ko wy da tek fak tycz nie
po nie sio ny i od po wied nio udo ku men to wa ny mo że być uzna -
ny za kwa li fi ko wal ny. Wy ją tek sta no wią kosz ty po wią za ne
z wkła dem nie pie nięż nym al bo amor ty za cją w za kre sie, w ja -
kim mo gą być one uzna ne za kwa li fi ko wal ne, zgod nie z „Wy -
tycz ny mi…” MRR. Ten wkład w po sta ci usług lub dóbr
bę dzie sta no wił koszt kwa li fi ko wal ny wte dy, gdy prze strze -
ga ne bę dą za sa dy okre ślo ne w ww. do ku men cie. Po pierw -
sze, wkład nie pie nięż ny po wi nien po le gać na wnie sie niu
nie ru cho mo ści, urzą dzeń lub ma te ria łów, eks per tyz lub nie -
od płat nej pra cy wy ko ny wa nej przez wo lon ta riu szy, a je go
war tość mo że zo stać wy ce nio na lub zwe ry fi ko wa na na żą -
da nie od po wied niej in sty tu cji.

Każ dy wy da tek pre ten du ją cy do mia na kosz tu kwa li fi ko -
wa ne go, mu si zo stać rze tel nie udo ku men to wa ny wg pra wa
pol skie go i wspól no to we go. Je śli po ja wią się na ru sze nia
bądź nie ści sło ści praw ne wy dat ków, na pod sta wie któ rych
za war to umo wy, wów czas zo sta ją one uzna ne w ca ło ści bądź
czę ścio wo za nie kwa li fi ko wa ne. Po trzeb na jest za tem wiel ka
roz wa ga be ne fi cjen ta. MRR szcze gól nie pod kre śla wy móg
zgod no ści wy dat ków z prze pi sa mi po mo cy pu blicz nej, ra -
chun ko wo ści, ochro ny śro do wi ska i za mó wień pu blicz nych.
Po nad to be ne fi cjen ci czę sto za po mi na ją, iż to oni od po wia -
da ją za po praw ność pro ce su re ali za cyj ne go pro jek tu w za -
kre sie fi nan so wym i rze czo wym, a tak że ma ją obo wią zek
za pew nić trwa łość pro jek tu. MRR pod kre śla rów nież, że tyl -
ko pod miot do ko nu ją cy wy dat ków kwa li fi ko wal nych jest wła -
ści wy i zo bo wią za ny do kon tak tów z in sty tu cja mi w sys te mie
re ali za cji PO IiŚ, oraz przed kła da nia wnio sków o płat ność
i otrzy my wa nie środ ków z EFRR lub FS.

Ka te go rie wy dat ków kwa li fi ko wa nych
MRR szcze gó ło wo przed sta wi ło i opi sa ło ka te go rie wy -

dat ków kwa li fi ko wal nych pro jek tów in fra struk tu ral nych. Wy -
dat ki po nie sio ne na przy go to wa nie nie zbęd nej
do ku men ta cji (pro jek to wej, prze tar go wej, stu dium wy ko nal -
no ści ze szcze gó ło wą ana li zą fi nan so wo -eko no micz ną, ra -
por tu od dzia ły wa nia na śro do wi sko i ewen tu al nie tzw.
ma ster pla nu) są kwa li fi ko wal ne tyl ko wte dy, gdy da ny pro -
jekt in fra struk tu ral ny re ali zo wa ny jest w ra mach PO IiŚ. Za -
li cza my tu tak że kosz ty po nie sio ne na opła ty zwią za ne
z po zy ska niem kon kret nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych
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na eta pie przy go to wy wa nia in we sty cji. Wy dat kiem kwa li fi ko -
wal nym w przy pad ku przed się wzięć przy rod ni czych bę dzie
tak że koszt po nie sio ny z ra cji przy go to wa nia do ku men ta cji
przy rod ni czej. Be ne fi cjen ci win ni też wie dzieć, że po kon sul -
ta cjach ze wnętrz nych na stą pi ła zna czą ca zmia na co do pro -
jek tu „Wy tycz nych…”, a wy dat ki zwią za ne z wy peł nie niem
for mu la rza wnio sku o do fi nan so wa nie nie są kwa li fi ko wal ne.

Ko lej ną ka te go rię sta no wią kosz ty po nie sio ne przez be ne -
fi cjen ta na dzia ła nia zwią za ne z za rzą dza niem in we sty cją
(przy jed no cze snym za ło że niu, że nie są one utoż sa mia ne
z dzia ła nia mi na rzecz przy go to wa nia pro jek tu). Zgod nie
z oświad cze niem MRR, pod sta wo wym wy mo giem kwa li fi ko -
wal no ści kosz tów jest ich rze tel ny opis we wnio sku o do fi -
nan so wa nie i za twier dze nie w umo wie o do fi nan so wa nie.
W tej ka te go rii za wy dat ki kwa li fi ko wal ne uzna je się te, któ -
re zo sta ły po nie sio ne w związ ku z nad zo rem nad ro bo ta mi
bu dow la ny mi, wdra ża niem pro jek tu (eks per ty zy oraz po wie -
rze nie pod mio to wi ze wnętrz ne mu za rzą dza nie pro jek tem)
i kosz ta mi ogól ny mi (czyn szo wy mi, ad mi ni stra cyj ny mi, opła -
ta mi za ogrze wa nie i ener gię). Wy dat ki kwa li fi ko wal ne w tej
ka te go rii do ty czą rów nież kosz tów zwią za nych m. in. z za ku -
pem oraz za in sta lo wa niem sys te mów in for ma tycz nych, któ -
rych wy raź nym ce lem jest wspo ma ga nie i za rzą dza nie
in we sty cją. Po nad to za li cza się do nich kwo ty po nie sio ne
na wdra ża nie przed się wzię cia, kosz ty ogól ne, oso bo we i te,
któ re są zwią za ne z sys te ma mi in for ma tycz ny mi.

W przy pad ku wy dat ków po nie sio nych na za kup nie ru cho -
mo ści nie za bu do wa nej trze ba wy ka zać, że fakt jej na by cia
zo stał prze wi dzia ny we wnio sku i wska za ny w umo wie o do -
fi nan so wa niu. Jej za kup mu si być nie zbęd ny w re ali zo wa niu
in we sty cji i w niej bez po śred nio wy ko rzy sta ny. Po nad to koszt
po zy ska nia ta kiej nie ru cho mo ści nie mo że prze kra czać war -
to ści ryn ko wej. Na to miast war tość sa mej nie ru cho mo ści nie -
za bu do wa nej mu si być po twier dzo na ope ra tem
sza cun ko wym. Ta kie sa me wy mo gi obo wią zu ją w przy pad -
ku po nie sie nia wy dat ków zwią za nych z po zy ska niem nie ru -
cho mo ści za bu do wa nej. Mó wiąc ogól nie, w obu ww.
ka te go riach wy dat ków be ne fi cjent mu si wy ka zać, że bu dyn -
ki zo sta ną wy ko rzy sta ne dla po trzeb in we sty cji.

Kosz ty po nie sio ne na opła ty no ta rial ne, spo rzą dze nie ope -
ra tu sza cun ko we go, opła ty zwią za ne z wy własz cze niem, uzy -
ska niem pra wa do stę pu do te re nu bu do wy w cza sie
re ali zo wa nia, mo gą być uzna ne za kwa li fi ko wal ne, je śli rze -
czy wi ście oka żą się nie zbęd ne. Be ne fi cjen ci czę sto py ta ją
o kwe stię od szko do wań. Mar ta Zi mo choc ka pod kre śla ła
pod czas kon fe ren cji, że wy dat ki zwią za ne z od szko do wa nia -
mi za utra co ne zbio ry i na pra wą szkód oraz opła ta mi za cza -
so we za ję cia nie ru cho mo ści w cza sie re ali zo wa nia pro jek tu,
rów nież mo gą być uzna ne za kwa li fi ko wal ne.

Ko lej ną ka te go rię kosz tów sta no wią wy dat ki po nie sio ne
na przy go to wa nie pla cu bu do wy i sa mej bu do wy. Po nad to
kwo ty wy da ne na dzia ła nia kom pen sa cyj ne, któ re wy ni ka ją
z ra por tu oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko i de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re ali za cję in we -
sty cji, rów nież są kwa li fi ko wal ne. Po dob nie wy dat ki
na za kup sprzę tu oraz wy po sa że nia mo gą być uzna ne
za kwa li fi ko wal ne, je śli zo sta ną włą czo ne w tzw. re jestr środ -

ków trwa łych be ne fi cjen ta i bę dą wy dat kiem in we sty cyj nym,
po nie sio nym zgod nie z za sa da mi ra chun ko wo ści. W wy pad -
ku, gdy nie bę dą one środ ka mi sta ły mi (w tym wy pad ku
prze no śny mi), mo gą zo stać uzna ne za kwa li fi ko wal ne, je śli
ich za kup jest ko niecz ny dla pra wi dło wej re ali za cji ce lów
przed się wzię cia. Nie zbęd ne jest tu rów nież m. in. uza sad -
nie nie, iż jest to za kup ko niecz ny i nie zbęd ny dla po wo dze -
nia in we sty cji i be ne fi cjent uj mie go w umo wie
o do fi nan so wa niu. MRR roz wie wa też wąt pli wo ści pod mio -
tów in we sty cyj nych co do kwe stii wy dat ków „na ce le” prze -
no śne trwa łe i nie za in sta lo wa ne na sta łe w in we sty cji,
za ku pio ne lub wy two rzo ne dla re ali za cji pro jek tu. Przy kła do -
wo, kom pu te ry, me ble czy dru kar ki mo gą być kwa li fi ko wal -
ne, je śli są nie zbęd ne dla pro ce su re ali za cyj ne go in we sty cji
w wy so ko ści od po wia da ją cej od pi som amor ty za cyj nym
za okres, w któ rym bę dą użyt ko wa ne i be ne fi cjent wska zał je
wła ści wie w umo wie o do fi nan so wa niu pro jek tu.

Do wy dat ków kwa li fi ko wal nych za li cza się tak że kosz ty
po nie sio ne na dzia ła nia in for ma cyj no -pro mo cyj ne pod wa -
run kiem, że są one kom pa ty bil ne z re gu ła mi wy peł nia nia
obo wiąz ków in for ma cyj nych. Owe za sa dy okre śla In sty tu cja
Za rzą dza ją ca oraz umo wa o do fi nan so wa niu.

Po da tek VAT mo że zo stać za li czo ny do kosz tów kwa li fi -
ko wal nych wów czas, gdy nie pod le ga on zwro to wi, zgod nie
z prze pi sa mi o po dat ku od to wa rów i usług. Nad to be ne fi -
cjent wi nien do łą czyć do wnio sku o do fi nan so wa nie
„Oświad cze nia o kwa li fi ko wal no ści VAT”. MRR jed no cze -
śnie pod kre śla, że in ne niż po da tek VAT ob cią że nia, opła ty
czy po dat ki rów nież mo gą sta no wić koszt kwa li fi ko wa ny, ale
tyl ko wte dy, gdy są one nie zbęd ne i rze czy wi ście zo sta ły po -
nie sio ne. In ne niż ww. ka te go rie wy dat ków tak że mo gą być
uzna ne za kwa li fi ko wal ne, je śli na stą pi ła rze czy wi sta ko -
niecz ność ich po nie sie nia dla zre ali zo wa nia pro jek tu.

Opty mal ne roz wią za nie
Te ma ty ka kwa li fi ko wal no ści wy dat ków po no szo nych

w ce lu pra wi dło wej re ali za cji pro jek tów in fra struk tu ral nych
jest na der bli ska wszyst kim be ne fi cjen tom. Po trze ba za tem
sze ro kiej wie dzy i ostroż no ści w pla no wa niu wszel kich kosz -
tów in we sty cji. Czę sto po ja wia się wąt pli wość, czy pla no wa -
ny przez be ne fi cjen ta wy da tek bę dzie kosz tem
kwa li fi ko wal nym? W ta kiej sy tu acji su ge ru je się, by trak to -
wać go ja ko nie kwa li fi ko wa ny, a więc przy jąć in ter pre ta cję
na swo ją nie ko rzyść. Gdy bo wiem kwa li fi ko wal ność po nie -
sio ne go wy dat ku zo sta nie za kwe stio no wa na, mo że nam zo -
stać po sta wio ny za rzut o na ru sze niu usta wy o środ kach
pu blicz nych. 

Prze wi dy wa nie kosz tów pro jek tu zwięk sza ilość py tań be -
ne fi cjen tów. Pla no wać in we sty cje wg cen obo wią zu ją cych
ak tu al nie czy prze wi dy wa nych na nie da le ką przy szłość?
Spe cja li ści ra dzą przy go to wa nie peł nej pro gno zy kosz tów
pro jek tu w cza sie jej rze czy wi stej re ali za cji. Oczy wi ście, ist -
nie je tu swe go ro dza ju re al ne ry zy ko. Jed nak jest to nie wąt -
pli wie opty mal ne roz wią za nie, po zwa la ją ce do kład nie
i rze tel nie za pla no wać wy dat ki w za kre sie pro jek tów in fra -
struk tu ral nych.



Po li sa od po wie dzial no ści cy wil nej
to waż ny skład nik eko no micz ny
dla każ de go za kła du bu dow la ne go.

W Ko dek sie cy wil nym, ani w żad nej z ustaw ubez pie cze -
nio wych po ję cie wy pad ku ubez pie cze nio we go nie zo sta ło
wy raź nie zde fi nio wa ne. Ana li zu jąc nie peł ne w tym za kre sie
roz wią za nia usta wo we, prze wa ża ją ca więk szość przed sta -
wi cie li na uki wska zy wa ła na ko niecz ność wpro wa dze nia od -
po wied nich zmian do re gu la cji ubez pie cze nio wych w ce lu
do sto so wa nia pol skich unor mo wań do wy mo gów współ cze -
sne go ob ro tu. W art. 822 § 2 i § 3 k. c. usta wo daw ca pod jął
nie zbyt uda ną pró bę upo rząd ko wa nia obo wią zu ją ce go sta nu
praw ne go. Z jed nej bo wiem stro ny, prze pro wa dzo na przez
usta wo daw cę no we li za cja prze bie ga w od wrot nym od po -
stu lo wa ne go kie run ku, z dru giej stro ny, nie roz wią zu je zgła -
sza nych za strze żeń, wręcz prze ciw nie sta no wi źró dło
ko lej nych trud no ści. Do dat ko wo za miast roz sze rzyć swo bo -
dę stron umo wy ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej
w for mu ło wa niu de fi ni cji wy pad ku, w znacz ny spo sób ją
ogra ni cza.

Ar ty kuł 822 § 2 k. c. w obec nym brzmie niu pre cy zu je, że
umo wa ubez pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil nej obej mu -
je szko dy, bę dą ce na stęp stwem prze wi dzia ne go w umo wie
wy pad ku, któ ry miał miej sce w okre sie ubez pie cze nia. Prze -
pis ten uj mo wa ny jest ja ko iu ris co gen tis, któ ry w spo sób im -
pe ra tyw ny okre śla wy pa dek ja ko zda rze nie bę dą ce źró dłem
szko dy.

Od 2004 r. trwa ją pra ce le gi sla cyj ne nad zmia na mi prze -
pi sów ko dek su cy wil ne go o umo wie ubez pie cze nia. Jed nym
z za gad nień, naj czę ściej dys ku to wa nym w cza sie prac tzw.
ze spo łu ro bo cze go oraz w to ku ko mi sji i pod ko mi sji sej mo -
wych, by ła pro ble ma ty ka wy pad ku w ubez pie cze niach OC.
Uwzględ nia jąc po trze by współ cze sne go ob ro tu, po stu la ty
róż nych śro do wisk ubez pie cze nio wych oraz sa mych ubez -
pie czy cie li, po do ko na niu uprzed niej ana li zy roz wią zań in -
nych sys te mów Unii Eu ro pej skiej, oraz wy mo gów
re ase ku ra to rów usta wo daw ca w no we li za cji prze pi sów
ubez pie cze nio wych prze wi dział expres sis ver bis dys po zy -
tyw ny cha rak ter kon struk cji act com mit ted. Zgod nie
z art. 822 § 3 k. c. w uchwa lo nym brzmie niu stro ny mo gą po -
sta no wić, że umo wa bę dzie obej mo wać szko dy po wsta łe,
ujaw nio ne lub zgło szo ne w okre sie ubez pie cze nia. Je że li
stro ny nie umó wi ły się ina czej, umo wa ubez pie cze nia od po -
wie dzial no ści cy wil nej obej mu je szko dy (...) bę dą ce na stęp -
stwem prze wi dzia ne go w umo wie zda rze nia, któ re mia ło
miej sce w okre sie ubez pie cze nia (art. 822 § 2 k. c.)

Ubez pie cze nie od po wie dzial no ści cy wil nej moż na za -
wrzeć łącz nie z in ny mi ro dza ja mi ubez pie czeń (ry zyk)
w trak cie pro wa dze nia bu do wy. Po nad to:
n Do bar dzo waż ne go ubez pie cze nia na le ży od po wie dzial ność

cy wil na de lik to wa Ubez pie czo ne go, je że li w związ ku z wy ko -
ny wa niem ro bót bu dow la no -mon ta żo wych Ubez pie czo ny zo -
bo wią za ny jest w myśl prze pi sów pra wa do na pra wie nia
szko dy oso bo wej lub rze czo wej wy rzą dzo nej oso bie trze ciej,
pod wa run kiem, że ta ka szko da po wsta ła w okre sie ubez pie -
cze nia na te re nie bu do wy lub są sied niej nie ru cho mo ści.
Ubez pie cza ją cy mo że zgło sić do ubez pie cze nia in ne pod -

mio ty wy ko nu ją ce ro bo ty lub usłu gi na pod sta wie umo wy
pra wa cy wil ne go (np. pod wy ko naw ców).

W gra ni cach su my ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie -
cze nio we po kry wa:
n po nie sio ne kosz ty, wy ni kłe z za sto so wa nia przez Ubez pie -

cza ją ce go/Ubez pie czo ne go, w ra zie zaj ścia wy pad ku
ubez pie cze nio we go, do stęp nych mu środ ków w ce lu ra -
to wa nia przed mio tu,

n ubez pie cze nia, za po bie że nia szko dzie lub zmniej sze nia
jej roz mia rów, o ile te środ ki by ły ce lo we, cho ciaż by oka -
za ły się bez sku tecz ne;

n nie zbęd ne kosz ty po stę po wa nia są do we go lub po jed naw -
cze go pro wa dzo ne go w związ ku ze zgło szo ny mi przez
po szko do wa ne go rosz cze nia mi od szko do waw czy mi,
  w tym tak że kosz ty wy na gro dze nia ad wo ka tów lub rad -
ców praw nych z ty tu łu uczest ni cze nia w pro ce sie cy wil -
nym; kosz ty te bę dą po kry wa ne do wy so ko ści sta wek
mi ni mal nych okre ślo nych w prze pi sach re gu lu ją cych wy -
so kość opłat za czyn no ści ad wo ka ta lub rad cy praw ne go
przed or ga na mi wy mia ru spra wie dli wo ści.
Su ma gwa ran cyj na sta no wi gór ną gra ni cę od po wie dzial -

no ści za szko dy po wsta łe z wszyst kich wy pad ków ubez pie -
cze nio wych, ja kie za szły w okre sie ubez pie cze nia.

Wy so kość su my gwa ran cyj nej jest usta la na przez Ubez -
pie cza ją ce go w po ro zu mie niu z To wa rzy stwem Ubez pie cze -
nio wym dla:
n jed ne go zda rze nia bez wzglę du na licz bę szkód po wsta -

łych w wy ni ku te go zda rze nia;
n wszyst kich zda rzeń, ja kie mo gą po wstać w okre sie ubez -

pie cze nia bez wzglę du na licz bę szkód po wsta łych w wy -
ni ku tych zda rzeń.
Skład ka ubez pie cze nio wa jest usta la na na pod sta wie ta ry -

fy skła dek obo wią zu ją cej w dniu za war cia umo wy ubez pie -
cze nia, a jej wy so kość za le ży od:
n dłu go ści okre su ubez pie cze nia;
n za kre su ubez pie cze nia;
n wy so ko ści su my ubez pie cze nia/gwa ran cyj nej i li mi tu dla

jed ne go wy pad ku ubez pie cze nio we go;
n wy so ko ści fran szyz re duk cyj nych;
n czę sto tli wo ści opła ca nia skład ki;
n do tych cza so we go prze bie gu ubez pie cze nia;
n sta żu ubez pie cze nio we go Ubez pie cza ją ce go w To wa rzy -

stwie Ubez pie cze nio wym;
n przed mio tu ubez pie cze nia;
n po zo sta łych czyn ni ków ma ją cych wpływ na zwięk sze nie

lub zmniej sze nie ry zy ka wy stą pie nia szko dy.
Wy so kość skład ki, ter min, oraz spo sób jej za pła ty są okre -

ślo ne w po li sie lub in nym do ku men cie ubez pie cze nia.
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ubezpieczenia

W od nie sie niu do umów ubez pie cze nia ge ne ral ne go za -
sto so wa nie ma ją wszyst kie po sta no wie nia ogól nych wa run -
ków umo wy (OWU), o ile za pi sy nie za wie ra ją ure gu lo wań
od mien nych.

Wnio sek o ubez pie cze nie wszyst kich ry zyk bu do wy/mon -
ta żu w ra mach umo wy ubez pie cze nia ge ne ral ne go po wi nien
za wie rać na stę pu ją ce da ne:
a) na zwę i ad res Ubez pie cza ją ce go/Ubez pie czo ne go;
b) łącz ną war tość kon trak tów pla no wa nych do re ali za cji

(roz po czę cia) przez Ubez pie cza ją ce go/Ubez pie czo ne go
w okre sie ubez pie cze nia;

c) licz bę kon trak tów pla no wa nych do re ali za cji (roz po czę -
cia) przez Ubez pie cza ją ce go/Ubez pie czo ne go w okre sie
ubez pie cze nia;

d) mak sy mal ną i mi ni mal ną war tość kon trak tu, ja ką Ubez -
pie cza ją cy/Ubez pie czo ny mo że przy jąć do re ali za cji
w okre sie ubez pie cze nia;

e) in for ma cje na te mat za kre su dzia łal no ści Ubez pie cza ją -
ce go/Ubez pie czo ne go i ro dza ju przyj mo wa nych do re ali -
za cji kon trak tów;

f) szko do wość zwią za ną z pro wa dzo ny mi pra ca mi kon trak -
to wy mi za ostat nie trzy la ta,

g) in ne da ne za war te w for mu la rzu wnio sku o ubez pie cze nie;
n umo wę ubez pie cze nia ge ne ral ne go za wie ra się

na okres 12 mie się cy, o ile nie umó wio no się ina czej;
n okres od po wie dzial no ści, jest toż sa my z cza sem trwa nia

kon trak tów przy ję tych do ubez pie cze nia w ra mach umo -
wy ubez pie cze nia ge ne ral ne go;

n ochro na ubez pie cze nio wa w ra mach umo wy ubez pie cze -
nia ge ne ral ne go nie obej mu je kon trak tów, któ re są w trak -
cie re ali za cji na dzień za war cia umo wy ubez pie cze nia
ge ne ral ne go, chy ba, że umó wio no się ina czej;

n no we kon trak ty obej mo wa ne są ochro ną ubez pie cze nio -
wą pod wa run kiem ich zgło sze nia przed roz po czę ciem
prac oraz pod wa run kiem, że nie wy kra cza ją po za okre -
ślo ny przy za war ciu umo wy za kres przed mio to wy ubez -
pie cze nia;

n zgło sze nie no wych kon trak tów do ubez pie cze nia po win no
za wie rać na stę pu ją ce da ne:
l na zwa in we sto ra;
l przed miot kon trak tu;
l war tość kon trak tu (su ma ubez pie cze nia);
l miej sce wy ko ny wa nia ro bót;
l okres trwa nia kon trak tu;
l su ma ubez pie cze nia dla każ de go kon trak tu usta la na

jest od ręb nie,
l pod sta wę ob li cze nia skład ki przy za wie ra niu umo wy

ubez pie cze nia ge ne ral ne go sta no wi war tość pla no wa -
nych kon trak tów, któ rych re ali za cja roz po czy na się
w okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia ge ne -
ral ne go, 

l skład ka z ty tu łu umo wy ubez pie cze nia ge ne ral ne go
jest skład ką za licz ko wą; 

l osta tecz ne roz li cze nie skład ki na stę pu je na pod sta wie
rze czy wi stej war to ści kon trak tów ob ję tych umo wą
ubez pie cze nia ge ne ral ne go na ko niec okre su obo wią -
zy wa nia tej umo wy; je że li umo wę ge ne ral ną za war to
na okres dłuż szy niż 12 mie się cy to skład ka jest roz li -
cza na na ko niec każ de go 12 mie sięcz ne go okre su obo -
wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia ge ne ral ne go, o ile
nie umó wio no się ina czej.

Czas trwa nia 
od po wie dzial no ści Ubez pie czy cie la

Umo wę ubez pie cze nia za wie ra się na okres re ali za cji
prac bu dow la no -mon ta żo wych. 

Okres ubez pie cze nia mo że do dat ko wo obej mo wać okres
kon ser wa cji lub gwa ran cji zgod nie z tre ścią klau -
zul 003, 004, 201 za war tych w „Ze sta wie niu klau zul ob li ga to -
ryj nych i fa kul ta tyw nych do ubez pie cze nia bu do wy/mon ta żu
od wszyst kich ry zyk”.

Ochro na ubez pie cze nio wa w od nie sie niu do po szcze gól -
ne go kon trak tu roz po czy na się od dnia roz po czę cia ro bót,
nie wcze śniej jed nak, niż od dnia na stęp ne go po za pła ce niu
skład ki lub pierw szej ra ty skład ki w wy so ko ści usta lo nej
w umo wie, chy ba że stro ny umó wi ły się ina czej.

Ochro na ubez pie cze nio wa koń czy się z upły wem okre su
ubez pie cze nia okre ślo ne go w do ku men cie po twier dza ją -
cym za war cie ubez pie cze nia, a w od nie sie niu do kon trak -
tów ob ję tych umo wą ubez pie cze nia ge ne ral ne go zgod nie
z da tą za koń cze nia prac okre ślo ną w zgło sze niu lub wnio -
sku Ubez pie cza ją ce go.

Nie za leż nie od po sta no wień ochro na ubez pie cze nio wa
koń czy się:
n w od nie sie niu do obiek tów bu dow la nych – w dniu od bio -

ru koń co we go obiek tu lub je go czę ści, al bo w dniu prze -
ka za nia go do użyt ko wa nia (eks plo ata cji), w za leż no ści
od te go, któ ry fakt na stą pi wcze śniej;

n w od nie sie niu do obiek tów mon ta żo wych – w dniu od bio -
ru koń co we go obiek tu lub je go czę ści al bo w dniu prze -
ka za nia go do użyt ko wa nia (eks plo ata cji) al bo z chwi lą
roz po czę cia roz ru chu prób ne go, w za leż no ści od te go,
któ ry fakt na stą pi wcze śniej;

n w od nie sie niu do mie nia uży wa ne go (in ne go niż no we) –
z chwi lą roz po czę cia roz ru chu prób ne go;

n w od nie sie niu do sprzę tu, wy po sa że nia, za ple cza bu do -
wy, ma szyn bu dow la nych – z chwi lą usu nię cia ich z miej -
sca bu do wy/ mon ta żu.

Udział rze czo znaw ców
1. To wa rzy stwo Ubez pie cza ją ce i Ubez pie cza ją cy mo gą za -

żą dać, by przy czy ny i wy so kość szko dy zo sta ły usta lo ne
przez rze czo znaw ców.

2. Eks per ty zy rze czo znaw ców po win ny za wie rać co naj -
mniej:

n usta le nie przy czyn al bo usta le nie przy pusz czal nych przy -
czyn szko dy;

n okre śle nie przed mio tu szko dy i je go war to ści ubez pie cze -
nio wej przed szko dy;

n usta le nie wy so ko ści kosz tów od bu do wy, na pra wy mie nia
do tknię te go szko dą lub na by cia mie nia po dob ne go;

n kwo tę zwięk sze nia ak tu al nej war to ści przed mio tu szko dy
w wy ni ku je go na pra wy,

n war tość po zo sta ło ści po szko dzie;
n kosz ty za bez pie cze nia przed szko dą lub zmniej sze nia

szko dy w ubez pie czo nym mie niu.
W ra zie roz bież no ści w opi niach rze czo znaw ców stro ny

mo gą po wo łać rze czo znaw cę opi niu ją ce go, któ ry na pod sta -
wie przed ło żo nych do wglą du eks per tyz i wła snej oce ny sta -
nu fak tycz ne go wy da je wią żą cą opi nię.

Każ da ze stron po no si kosz ty rze czo znaw cy, któ re go po -
wo ła ła.

Na pod sta wie wią żą cych usta leń rze czo znaw ców lub rze -
czo znaw cy opi niu ją ce go To wa rzy stwa Ubez pie cza ją ce go,
usta la się wy so kość na leż ne go od szko do wa nia.

W po ro zu mie niu z Ubez pie cza ją cym mo gą być sto so wa ne
w umo wie ubez pie cze nia wa run ki do dat ko we lub od mien ne
od przy ję tych w ogól nych wa run kach ubez pie cze nia.

Wszel kie od stą pie nia od ogól nych wa run ków ubez pie cze -
nia mu szą być pod ry go rem nie waż no ści wy mie nio ne w po -
li sie lub in nym do ku men cie ubez pie cze nia.



Par ties go ing along in con struc tion
con tracts, works be ing per for -
med, things de ve lo ping, de lays

oc cur ring, who’s fault is, con trac tor
com ply ing, su per vi sing en gi ne er ana -
ly sing and de ter mi ning, par ties unhap -
py and fru stra ted, then what…? Ac ti va te
that clau se in the con tract, which says
to ap po int a di spu te ad ju di ca tion bo ard
(DAB) in a cer ta in pe riod of ti me from
the com men ce ment da te of the works,
and par ties he si ta ted to set tles…The
DAB co uld ha ve pre ven ted the con flict
si tu ations to de ve lop in to di spu tes, by
as si sting par ties to so lve con trac tu al is -
su es on ce they oc cur…Now, go to the
ad ju di ca tor and set tle the di spu te!

But who are the se ad ju di ca tors…? 
They are spe cia li sts in con struc tion

in du stry, most of them en gi ne ers, so me
of them la wy ers, ha ving a ve ry well un -
der stan ding of con trac tu al mat ters,
who’s ro le is to pre vent the pro blems to
be co me di spu tes and, fi nal ly, to so lve
fast the di spu tes oc cur red be twe en
par ties. This ti me, the works are mo -
ving to ward the ir fi na li za tion, wi tho ut
un ne ces sa ry de lays. The pro cess of
so lving the di spu tes with the help of
a DAB is a less con fron ta tio nal way
than ar bi tra tion or ju sti ce.

How to be co me an ad ju di ca tor…?
By stu dy ing, stu dy ing, stu dy ing…
But how co uld you be su re that your

un der stan ding is the ri ght one…?
In Ro ma nia, the Ro ma nian As so cia -

tion of Con sul tant En gi ne ers de ve lo -
ped tra ining for the ad ju di ca tors to be
in c lu ded in the Ro ma nian Na tio nal List
of Ad ju di ca tors, by jo ining the aspi rants
to re ad, com ment and un der stand in

the sa me way the FI DIC con tract clau -
ses.

Other me thods we re se ar ched worl -
dwi de, as well: tra ining ses sions, co ur -
ses, work shops… what el se…?

It is well known that a go od me thod
of in ven ting so me thing is to… re invent
old things, ada pting them to the pre sent
ne eds. Men to ring was the first me thod
and the most ef fi cient one for le ar ning
me tiers… Wat ching, wor king, stay ing
tu ned on a ma ster is the sim plest and
fa ster me thod for be co ming a skil led
per son. And this me thod was cho sen
and ad op ted to our ti me and to this pur -
po se, to te ach fu tu re ad ju di ca tors!

This is the ca se I want to talk abo ut
he re… A ca se whe re chan ce me ets
a high skil led ad ju di ca tor -me dia tor -fa ci -
li ta tor, Mr. Gwyn Owen, with six ac ti ve
and in te re sted in con tracts -cla ims -di -
spu te mat ters per sons from Ro ma nia…
They we re ac cep ted to be part of a FI -
DIC pu pi la ge men to ring sche me, the
first one – let’s say a pi lot one.

So me of the pu pils we re pro po sed
by the Pre si dent of the Ro ma nian As so -
cia tion of Con sul tant En gi ne ers, other
ones we re known by Mr. Gwyn Owen
him self from his im pres si ve ac ti vi ty as
ad ju di ca tor and tra iner in Ro ma nia and
worl dwi de.

So, Mr. Bog dan Oprea, Mrs. Ali na
Va len ti na Oprea, Mr. Flo rin Ni cu le scu,
Mr. Emi lian Tra ista, Mr. Cri stian Be -
che ru and Mr. Ra du Ba ru ta be ca me
the first pu pils ever in a FI DIC pu pi la ge
men to ring sche me. They we re wor king
in dif fe rent si des of the con struc tion
field: con sul tan cy, exe cu tion, be ne fi -
cia ry / em ploy er. All of them we re wil -

ling to find as much as po ssi ble from
the ir men tor, in cla ims and di spu tes re -
so lu tion, as well as re gards the in ter na -
tio nal con tracts.

In a luc ky (as it pro ved) 13 Fe bru -
ary 2006, in the eve ning, the men tor
and his pu pils met to ge ther for the first
ti me, in dif fi cult con di tions: one of the
pu pils just bro ke her leg, other one just
had a sur ge ry, and even the men tor just
en ded an extre me ly long and ti ring
DAB he aring day… But de spi te the ob -
struc tions, all the pu pils we re pre sent
at the reu nion and no thing di sco ura ged
us to ful fil our mis sion! The de ter mi na -
tion of the pu pils and of the men tor co -
uld be se en from the first day.

Our men tor de scri bed fast, but com -
pre hen si ve, the pro gram and the the -
mes for the fol lo wing 12 mon ths:
ar bi tra tion, al ter na ti ve di spu te re so lu -
tion me thods, me dia tion, con ci lia tion,
fa ci li ta tion, un der stan ding the FI DIC
clau ses, ad ju di ca tion, po si tion pa pers,
en for ce ment of di spu te bo ard de ci -
sions… We we re wor ried a lit tle, by the
con fi den ce of our men tor was pas sed
on us, lit tle by lit tle. We felt that, even if
the tra ining se emed to be abo ut ve ry
com pli ca ted things, we we re in go od
hands. At the end of this first me eting,
all of us we re thin king at what ama zing
per spec ti ves we re ope ning in front of
each of us, to a ma gic, unk nown and
par tial ly un -gu es sed world… And we re
sur pri sed of Mr. Gwyn Owen’s ge ne ro -
si ty, who ga ve us, for free, a lot of bo oks
and pu bli ca tions… Du ring the pro -
gram, we re ce ived, al so, by ema il, a lot
of ar tic les and other ma te rials to see
how the pro blems are pre sen ted, tre -
ated, ana ly sed, de ci ded in in ter na tio nal
field of con tracts, cla ims, di spu tes.

All of us we re re flec ting at what the
fu tu re re se rves us. We we re fe eling that
we we re part of so me thing ma gic and,
in the sa me ti me, im por tant.

Im me dia te ly after, our work be gun!
Our ho me work was gi ven by ema il or
du ring the me etings with our men tor
(we wish we had as ma ny me etings as
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How to Be co me a Go od Ad ju di ca tor
– the Pu pi la ge Men to ring Sche me of Mr. Gwyn Owen –

Alina OPREA
Czło nek zwy czaj ny SI DiR od 2007 r., re -
pre zen tant Ru mu nii przy DRBF od po -
nad 12 lat pra cu je dla Ru muń skie go
Na ro do we go Przed się bior stwa Au to strad
i Dróg Kra jo wych kie ru jąc jed nost ką ds.
au dy tu i mo ni to rin gu. Spe cja li zu je się
w za gad nie niach za rzą dza nia spo ra mi
oraz w roz jem stwie.
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po ssi ble, to ta ke ad van ta ge from eve ry
mi nu te spent the re…), we had fi xed
pe riods of ti me al lo ca ted by Mr. Owen
in or der to ma ke and send our ho me -
work. We we re re min ding when the de -
adli ne was co ming, and en co ura ged to
not lo ose the rhy thm… When all of us
we re sen ding our ho me work to our
Men tor, each of us re ce ived the re -
spon se mes sa ge com men ting our in di -
vi du al work, with con gra tu la tions,
com ments, ob se rva tions, sug ge stions,
things to be fur ther con si de red…

Step by step, we we re ar bi tra tors –
when wri ting an ar bi tra tion ward, eve -

ry ele ment was im por tant: the for mat,
the wor ding, the ana ly sis of the ju ris dic -
tion, re asons and the ir lo gic, es ta bli -
shing the bre aches of the con tract, the
ac cu ra cy in ta king in to ac co unt all the
de ta ils gi ven in the pa pers re ce ived
from the par ties, the cal cu la tion of the
qu an tum de ci ded…

Tre men do us work for be gin ners, but
no bo dy wan ted to di sap po int our men -
tor! Our work, ac cor ding to the fe ed
back mes sa ge, was excel lent!

We ha ve, then, to de fi ne so me of the
Al ter na ti ve Di spu te Re so lu tion Me thod:
me dia tion, con ci lia tion, ad ju di ca tion,
ar bi tra tion, li ti ga tion, opi nion, fa ci li ta -
tion… all we re di sco ve red, stu died
and, fi nal ly, de fi ned by each of us in our
best way po ssi ble. A lot of re se arch
and un der stan ding work! And well ap -
pre cia ted at the end, ac cor ding to our
men tor’s com ments!

Then we had to act as ad ju di ca -
tors… De spi te our day -to -day job as
con sul tants, con trac tors or em ploy er,
we had to be in de pen dent and fa ir
when ana ly sing the ca se re fer red to us,
gi ving di rec tions to par ties and, fi nal ly,
de ci ding on the di spu te! Fi nal ly, we
suc ce eded in gi ving go od de ci sions.
We had our men tor’s com ments, ob se -
rva tions and les sons on each of the de -
ci sions, of co ur se.

All of the pu pils we re using FI DIC in
our jobs, and we had to de mon stra te,
as our next ho me work, that we un der -
stand its clau ses, in re spect of the Par -
ties” re spon si bi li ties. To the se, we
re ce ived, al so, our com ments from our
men tor…

What exac tly is a di spu te in terms of
FI DIC we had to di sco ver and de scri -
be, then, and to di scuss en for ce ment
pro ce du res wi thin the FI DIC con tract.

We re ce ived com ments on our opi -
nions on the se mat ters, from Mr. Owen
as usu al ly.

De sign lia bi li ty un der the va rio us FI -
DIC forms of con tract was the next to -
pic of out tra ining. Stu dy ing de eply the
FI DIC clau ses, we di sco ve red a lot of
things in this view. We re ali sed that,
whe ne ver we re ad the FI DIC clau ses,
mo re me aning are re ve aled to us, de -
pen ding on our expe rien ce and know -
led ge we ha ve at that mo ment… Other
me anings we re re ve aled, al so, by our
Men tor when com men ting our ho me -
work. It was a go od idea to es ta blish
such a sim ple, at first si ght, the me, but
pro ved to be much mo re com plex than
in i tial ly tho ught…

Then, an une xpec ted and dif fi cult
task for the non -con trac tors and the
non -em ploy ers of the pu pils: he had to
be the con trac tor, then the em ploy er in
a con tract whe re the par ties we re in di -
spu te. We le ar ned a lot from try ing to
see things from each par ty’s po int of
view and from dra fting each of the par -
ty’s po si tion pa pers in or der to ob ta in
a di spu te bo ard de ci sion on di spu ted
mat ters. Our ho me work was, as in ca se
of other the mes, ana ly sed in depth by
our men tor. We re ce ived, as al ways,
va lu able and ve ry use ful com ments
and ad vi se on each is sue in c lu ded in
the po si tion pa pers. It was extre me ly
in te re sting and exci ting to find our se -
lves in other par ty’s sho es than we
used to be by then! We be co me a lot
mo re open to dif fe rent po ints of view…

In or der to ful fil all the se ta sks, we
had, first, to li sten what our Men tor was
say ing and te aching us, to ap ply what
we’ve just le ar ned, to re se arch and stu -
dy a lot, to work hard by our se lves, and
to think abo ut the va lu able ob se rva -
tions, com ments, ad vi ses re ce ived.

Ta king in to ac co unt the im por tan ce
of this won der ful pro gram for each of
us, we suc ce eded to ma na ge the ti me
re qu ired to par ti ci pa te, al tho ugh we
had to com ply wit our day by day jobs,
as well. When we felt to be un der too
high pres su re, we we re thin king that, in
re ali ty the pres su re mo ments are much
mo re nu me ro us, and the stress de ri -
ving from de aling with re al ca ses is
a lot big ger… 

In my ca se, mo re stress ca me from
or ga ni zing the 7th An nu al In ter na tio nal
DRBF Con fe ren ce (in 7-9 May, in 

Bu cha rest), in the sa me ti me with all
the se…

All the pu pils felt ve ry luc ky and we -
re ama zed abo ut the de di ca tion of Mr.
Gwyn Owen in do ing such new (in this
field), al tru istic and tre men do us ef fort
in tra ining pe ople wi tho ut any re ward
than his pu pils fo re ver gra te ful ness. 

From the pu pils, is was no fi nan cial
con tri bu tion, other than the ir own trans -
port to the me eting pla ces (cho sen to
be as co nve nient for the pu pils as po -
ssi ble) and the co sts for at ten ding at le -
ast one two -days FI DIC co ur ses, which
we we re to at tend in any ca se, with or
wi tho ut this pu pi la ge pro gram, as each
of us we re eager to ga in mo re know -
led ge and expe rien ce in in ter na tio nal
con tracts and di spu tes field.

We co uld not say the sa me abo ut
our men tor’s co sts – he did not say any -
thing, but we saw the hu ge vo lu me of
bo oks and ma te rials han ded over to us
– for free, not spe aking abo ut his va lu -
able ti me spent with us in pre pa ring
ca ses and the mes, sen ding them to us,
ana ly sing and di scus sing our ho me -
work with us, me eting with us and an -
swe ring to our… so me ti mes stran ge
qu estions re la ted to the se ca ses we
had to so lve.

From this exci ting expe rien ce we
had, we ha ve le ar ned that in or der to be
go od, we ha ve to le arn ho wrong we
are; to see the things from a dif fe rent
pro spec ti ve, to un der stand what is es -
sen tial, to ma ke de ci sions with re spon -
si bi li ty, to use the know led ge in
re aching the ri ght de ci sion, we got in -
spi red in im pro ving and de ve lo ping
our ca re ers, and we ha ve, al so, le ar -
ned, what it is the be ne fit for all par ties
in set tling the di spu tes using al ter na ti -
ve di spu te re so lu tion me thods, be fo re
de ci de to go in ar bi tra tion. 

In ad di tion to all the se, we ha ve le ar -
ned so me thing ve ry im por tant from our
men tor Gwyn Owen: how im por tant is
the ele gan ce in the con trac tu al re la tion -
ships and among the pe ople!

We ho pe that know -how, al tru istic at -
ti tu de and ele gan ce we re trans fer red
from our men tor to the pu pils!

We are gra te ful to our men tor’s ef fort
and thank ful to ha ve the op por tu ni ty to
work with Mr. Gwyn Owen and, in the
sa me ti me, we are pro ud of this, and the -
re are not eno ugh words to express this.
He is and he will re ma in our Men tor!

współpraca
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14 ma rzec 2008
mia ło miej sce ko lej ne spo tka nie Dy rek to rów i Se kre -
ta rzy Ge ne ral nych EF CA. Ze bra niu prze wod ni czył
przed sta wi ciel AH CEA (Wę gry) Ma ty as Bo ro sty an -
koi. Roz wa ża no na stę pu ją ce za gad nie nia:

n Wstęp ny szkic bu dże tu EF CA na rok 2009.
n No mi na cje na Skarb ni ka i czte rech Dy rek to rów

EF CA.
n Trzy let ni plan dzia ła nia EF CA na la ta 2008- 2011

Po ru szo ne zo sta ły za gad nie nia ta kie jak po pra wa
ob ra zu in ży nie rii kon sul tin go wej w Eu ro pie, po -
pra wie nie wa run ków pro wa dze nia dzia łal no ści,
uspraw nie nie ko mu ni ka cji po mię dzy po szcze gól -
ny mi człon ka mi Fe de ra cji oraz fir ma mi człon kow -
ski mi, wspar cie roz wo ju firm człon kow skich,
po pra wa współ pra cy z FI DIC.

n Do ko na no prze glą du prac po szcze gól nych ko mi -
sji EF CA.

n Dys ku to wa no tak że pro blem re gu la cji sta wek po -
bie ra nych za usłu gi kon sul tin go we w po szcze gól -
nych kra jach EU oraz za gad nie nie po śred nio
z tym zwią za ne go kry te rium ja ko ści.

n Ostat nim przed mio tem de ba ty by ło za rzą dza nie
or ga ni za cja mi człon kow ski mi EF CA i je go prio ry -
te ty.

19 kwie cień 2008
od by ło się w bu dyn ku NOT w War sza wie do rocz ne
Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków SI DiR. 
Ze bra nie otwo rzył Pre zes SI DiR Krzysz tof Woź nic ki
wi ta jąc je go uczest ni ków. Na stęp nie przed sta wił
spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du za rok 2007/2008
wska zu jąc do brą sy tu ację eko no micz ną Sto wa rzy sze -
nia, sys te ma tycz ny przy rost licz by je go Człon ków,
i kon ty nu ację do tych cza so wych kie run ków dzia ła nia:
do cie ra nie ze szko le nia mi do co raz szer szych grup
osób bio rą cych udział w pro ce sie in we sty cji bu dow -
la nych, nie ma le ją ce za in te re so wa nie pu bli ka cja mi FI -
DIC/ SI DiR, co skut ku je wzno wie nia mi wcze śniej
wy da nych pu bli ka cji i wy da niem no wych po zy cji.
Za szcze gól nie istot ne wy da rze nia uznał też po wsta nie
cie szą ce go się co raz więk szym za in te re so wa niem
biu le ty nu „Kon sul tant”, oraz prze pro wa dze nie (przy
współ uczest nic twie PSBFP) w mar cu 2008 kon fe ren -
cji Pt. „Bez pie czeń stwo Środ ków Pu blicz nych w in we -
sty cjach bu dow la nych”. Kon fe ren cja oka za ła się
du żym suk ce sem znaj du jąc sze ro ki od dźwięk za rów -
no wśród grup bez po śred nio zwią za nych z ob sza rem
in we sty cji pu blicz nych w bu dow nic twie (be ne fi cjen -
ci, wy ko naw cy, fir my kon sul tin go we i pro jek to we,
ubez pie czy cie le, praw ni cy) jak też wśród de cy den -
tów. Na spo tka niu obec ni by li przed sta wi cie le (tak że
w ran dze Mi ni stra) Mi ni ster stwa Śro do wi ska, Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio -
nal ne go a tak że NFOŚ i GW. Pre zes Woź nic ki ja ko
głów ne za da nia na rok 2008/2009 okre ślił:

n Pra ce nad sfe rą le gi sla cyj ną w za kre sie dzia ła nia
śro do wi ska in ży nie rii kon sul tin go wej.

n Zwal cza nie szko dli wych nie uza sad nio nych no wo -
cze sny mi pro ce du ra mi prak tyk i bra ku pro fe sjo -
na li zmu.

n Pod no sze nie zna cze nia Sto wa rzy sze nia w śro do -
wi skach i na fo rach mię dzy na ro do wych mię dzy
in ny mi przez uczest nic two i or ga ni za cję kon fe ren -
cji mię dzy na ro do wych.

n Pod no sze nie kwa li fi ka cji i po zio mu etycz ne go
człon ków SI DiR (w tym pra ce nas sys te mem cer -
ty fi ka cji umie jęt no ści in ży nie ra – kon sul tan ta).

W roz po czę tej przez Mar ka Rduł tow skie go dys ku sji
na te mat wnio sków do ty czą cych przy szłej dzia łal no -
ści Sto wa rzy sze nia wzię ły udział na stę pu ją ce oso by:
Mie czy sław Gra biec, Mał go rza ta An gier man, Ja cek
Pli szek i Sta ni sław Bła ziak. Sta ni sław Sa ba ciń ski wpi -

su jąc się w pla ny przed sta wio ne przez Pre ze sa, zgło -
sił do Ko mi sji Wnio sko wej swój pro jekt Ko dek su ety -
ki In ży nie ra Kon sul tan ta SI DiR. 
Na ko niec głos zabrał Zbi gniew J. Bo czek Vi ce -Pre -
zes SIDiR pod kre śla jąc raz jesz cze do brą kon dy cję
Sto wa rzy sze nia je go osią gnię cia w pro pa go wa niu
idei FI DIC i za wo du In ży nie ra Kon sul tan ta w ostat nim
ro ku, a tak że ko niecz ność kon ty nu acji ob ra nych kie -
run ków dzia ła nia. Pre zes Zbi gniew Bo czek zgło sił
do Ko mi sji Wnio sko wej na stę pu ją ce wnio ski;

n O przy go to wa niu pro jek tu cer ty fi ka cji kwa li fi ka cji
za wo do wych In ży nie ra Kon sul tan ta.

n O przy go to wa nia spo so bu po wo ły wa nia Kół Re -
gio nal nych SI DiR ja ko od po wie dzi na za po trze bo -
wa nie śro do wisk lo kal nych.

WZCS przy ję ło od no śne Uchwa ły więk szo ścią gło -
sów i udzie li ło ab so lu to rium Za rzą do wi a tak że za -
twier dzi ło plan fi nan so wy na rok 2008.
Dru gą część spo tka nia – pa nel me ry to rycz ny wy peł -
ni ła swo bod na (przy ka wie) dys ku sja na te mat przy -
szłych za dań Sto wa rzy sze nia.
Dys ku sję za ga ił Krzysz tof Woź nic ki pro po nu jąc za -
gad nie nia, któ re win na pod jąć na sza or ga ni za cja
w naj bliż szym cza sie:

n Pro blem „złej prak ty ki „w dzia łal no ści przed sta wi -
cie li bran ży ta kiej jak fik cyj na (na po zio mie dum -
pin go wym) wy ce na usług kon sul tin go wych
po wo du ją ca ob ni że nie ja ko ści usług i pro wa dzą -
ca czę sto do re ne go cja cji kon trak tu, ra żą ce błę dy
w opra co wy wa nej do ku men ta cji etc.

n Pro pa go wa nie za sad ety ki za wo du In ży nie ra Kon -
sul tan ta.

n Wzno wie nia i no we wy da nia FI DIC/ SI DiR.
n Ure gu lo wa nie sta tu su Mło dych Pro fe sjo na li stów

w Sto wa rzy sze niu i dal sze dzia ła nia ma ją ce
wzmoc nić funk cjo no wa nie Ko ła.

n Zor ga ni zo wa nie je sie nią 2008 mię dzy na ro do wej
kon fe ren cji po świę co nej im ple men ta cji za sad FI -
DIC i pro ble ma ty ce za mó wień pu blicz nych
w kon tek ście wy ko rzy sta nia środ ków po mo cy
unij nej.

Dal sza dys ku sja ob ję ła na stę pu ją ce wąt ki:
n Współ pra cy po mię dzy śro do wi ska mi in ży nier -

skim i praw ni czym we wnątrz SI DiR w szcze gól -
no ści w kwe stii ar bi tra żu i roz strzy ga nia spo rów.

n Stwo rze nia te re no wych grup dys ku syj nych SI DiR.
n Roz po czę cie prac nad stwo rze niem „Wa run ków

Szcze gól nych” Kon trak tu uwzględ nia ją cych pra -
wo pol skie.

n Or ga ni za cja spe cja li stycz nych szko leń uzu peł nia -
ją cych: np. po świę co nych przy go to wa niu stu dium
wy ko nal no ści, czy ra por tu od dzia ły wa nia na śro -
do wi sko.

n Roz po czę cie prac nad stwo rze niem bi blio te ki
wzor ców do ku men to wych za wie ra ją cej wzo ry wa -
run ków tech nicz nych czy for mu la rze do umo wy

n Wzno wie nie cy klicz nych spo tkań dys ku syj nych
Człon ków SI DiR.

Uczest ni cy uzna li spo tka nie za bar dzo owoc ne a je go
no wą for mu łę za efek tyw ną.

22 kwie cień 2008
Od by ło się w Bruk se li ko lej ne spo tka nie warsz ta to -
we or ga ni zo wa ne przez CEN/ EF CA / AFE NOR, po -
świę co ne stan da ry za cji w ob sza rze usług in ży nie rii
kon sul tin go wej, któ re go czyn nym uczest ni kiem jest
przed sta wi ciel SI DiR Ry szard Dub no. Wy ni ki ba dań
zo sta ną przed sta wio ne Ko mi sji Eu ro pej skiej w koń -
cu czerw ca 2008.

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

aktualności

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR


