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Tomasz LaTawiec
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 

i Rzeczoznawców (SIDiR) 
Prezes Zarządu 

Koleżanki i Koledzy!
Oddajemy w Państwa ręce 60 (słownie: sześćdziesiąty!) numer biuletynu Konsul-
tant, a w nim dotykamy kwestii finansowych w procesie budowlanym. Autorzy piszą 
o powszechnych problemach związanych z płynnością, zagrożeniach związanych 
z końcem ochrony ustawy covidowej i nowych na naszym rynku instrumentach 
poprawiania płynności, oczywiście to tylko część, bo cała zawartość jest o wiele bo-
gatsza. Zachęcam także do czytania artykułów naszych stażystów, które mają swoją 
osobną rubrykę.

Mam też ogromną przyjemność podzielenia się z Wami statystyką po Konferen-
cji online Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Arbitrażo-
wego Sądu Budowlanego przy SIDiR. Patronat merytoryczny roztoczyła Prokuratoria 
Generalna RP – to wielki sukces Stowarzyszenia. Potwierdza to tylko, że staliśmy 
się wiarygodnym partnerem promującym dobre praktyki w zakresie pozasądowych 
metod rozstrzygania sporów. A jak pamiętacie, czynimy to od kilkunastu lat. Może 
teraz, gdy ustawodawcy również zależy na szerokim stosowaniu ADR będzie łatwiej 
zmienić przyzwyczajenia stron stale spierających się o sprawy duże i małe? Ale 
wrócę jeszcze do statystyki – na Konferencję zapisało się ponad 850 osób, z czego 
co najmniej 200 reprezentowało zamawiających publicznych! I to jest największy 
sukces – w końcu udało nam się dotrzeć z przesłaniem do najważniejszych osób 
w procesie przygotowania inwestycji budowlanych, czyli Zamawiających właśnie. 
Mam nadzieję, że nie był to jednorazowy przypadek i na kolejnych Konferencjach 
będzie podobnie, albo i lepiej. 

Już teraz zapraszam na IX edycję Konferencji, która odbędzie się w dniach 
16–17 marca także w trybie zdalnym i która będzie dotyczyła ryzyk – Analiza ryzyk 
związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych.

A co jeszcze dzieje się w naszym środowisku? Przed wszystkim ukazała się 
II edycja Standardów Realizacji Inwestycji SIDiR oraz uruchomiliśmy wspólnie 
z Uczelnią Łazarskiego studia podyplomowe „Inżynier Kontraktu”. Grupa liczy 45 
aktywnych studentów – osób z dużym bagażem doświadczeń zawodowych, zadają-
cych trudne pytania i dzielących się przemyśleniami. Po kilku zjazdach docierają 
do nas bardzo pochlebne opinie. To zapewne zasługa przemyślanego programu 
oraz doboru wykładowców. Mam nadzieję, że w przyszłym roku odbędzie się druga 
edycja tych studiów.

Na koniec chciałbym złożyć Państwu serdeczne życzenia z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia. Spokoju, zdrowia i wytrwałości w tych nienor-
malnych czasach, oraz zawodowych wyzwań sprawiających nam – Inżynierom 
Konsultantom radość z ich pokonywania. Kolorowych bombek na choince oraz wielu 
prezentów pod nią. A gdybym ja mógł sobie wymarzyć jakiś prezent, to niech to bę-
dzie większa aktywność członków Stowarzyszenia w 2022 roku! 
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O co chodzi z gwarancjami 
ubezpieczeniowymi?

Na rynku polskim gwarancji finansowych udzielają ubezpieczyciele oraz 
banki. W obu przypadkach procedura otrzymania gwarancji jest bardzo 
podobna i odbywa się na podstawie szeroko rozumianej oceny kondycji 
finansowej, dotychczasowego doświadczenia w wykonywaniu prac kon-

traktowych oraz treści kontraktu. Klienci korzystają z jednych i drugich gwaran-
cji. Część beneficjentów, czyli tych, na których ma być wystawione zabezpieczanie 
w formie gwarancji preferuje gwarancje bankowe, ponieważ ich treści są mniej 
restrykcyjne. Wnioskodawcy gwarancji chętnie z nich korzystają, ponieważ zdarza 
się, że są tańsze niż ich ubezpieczeniowe odpowiedniczki, a banki łatwiej akceptują 
wymagania co do treści narzuconych przez beneficjentów. Pamiętać jednak należy, 
że każda gwarancja bankowa redukuje przyznany limit kredytowy, a niejednokrot-
nie za utrzymanie limitu należy uiścić opłatę. Zacznijmy od podstaw. Gwarancja 
ubezpieczeniowa:

 nie ma w ogóle odrębnego, normatywnego odniesienia, nie została uregulo-
wana ani w kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych porządku krajowego,
• jest jedną z czynności ubezpieczeniowych i stanowi pisemne zobowiązanie 

ubezpieczyciela (Gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy 
pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik nie re-
alizuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta,

• nie jest uregulowana ustawowo – w odniesieniu do niej stosuje się przepisy in-
nych aktów prawnych, w tym głównie kodeksu cywilnego (art. 353 i 805) i ustawy 
Prawo zamówień publicznych; bierze się pod uwagę również ich nowelizacje 
i obowiązujące modyfikacje,

• posiada oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody zawiera-
nia umów, zatem w dużej mierze ukształtowana została przez praktykę 
gospodarczą.

Większość ubezpieczycieli udziela gwarancji w ramach tzw. „umów general-
nych” i przyznanego limitu na gwarancje. Nie oznacza to jednak, że nie można uzy-
skać gwarancji bez podpisania takiej umowy. Jednak, jeżeli firma często korzysta 
z gwarancji, korzystniejsze jest dla niej – z organizacyjnego punktu widzenia – za-
warcie tzw. umowy generalnej. Upraszcza to procedurę wydania gwarancji, a wa-
runki cenowe są z góry określone.

Jakie gwarancje są najczęściej udzielane?
• wadium,
• należyte wykonanie kontraktu,
• usunięcie wad i usterek,
• zaliczka.

BarBara Piekarek 
Broker, Starszy Specjalista 

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Pamiętać jednak należy, 
że każda gwarancja 
bankowa redukuje 
przyznany limit kredytowy, 
a niejednokrotnie 
za utrzymanie limitu 
należy uiścić opłatę.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kodeks_cywilny
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Ubezpieczyciel sprawdza, kto jest beneficjentem – zdarzają 
się sytuacje, że ubezpieczyciele odmawiają udzielenia 
gwarancji z uwagi na samego beneficjenta. Decyzja taka 
podejmowana jest z reguły na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń, np. gdy składane były bezpodstawne 
roszczenia z gwarancji albo nie było możliwości ustalenia 
zapisów w treści gwarancji, bo strony (ubezpieczyciel – 
beneficjent) nie akceptowały wzajemnie swoich uwag 
i zmian co do treści.

PrakTyka

W trakcie prac nad gwarancjami dla naszych klientów niejed-
nokrotnie spotykamy się z pytaniami: „dlaczego tak trudno jest 
pozyskać daną gwrancję?”. Przecież beneficjent jasno określił 
jakiej gwarancji oczekuje, jaka ma być jej treść i co ma zabez-
pieczać. Teoretycznie wystarczy więc ją jedynie wystawić w ra-
mach zawartej umowy generalnej. Realia rynkowe, w ramach 
których działają ubezpieczyciele są jednak takie, że ubezpie-
czyciel może, ale nie musi konkretnej gwarancji udzielić i to 
pomimo zawartej umowy generalnej, ponieważ nie akceptuje 
ryzyka związanego z udzieleniem np. zabezpieczenia wyko-
nania kontraktu.

O ile w przypadku wadium raczej nie ma większego pro-
blemu, to wnioski o pozostałe gwarancje podlegają już bardziej 
dokładnej analizie ze strony ubezpieczyciela. 

anaLiza

Punktem wyjścia jest zawsze analiza sytuacji finansowej 
klienta. Ewaluacji podlegają m.in.: wartości majątku, który za-
spokoić ma ewentualny regres, ocena wskaźnikowa na podsta-
wie bilansu i rachunku wyników za pełne 3 lata wstecz, ocena 
zadłużenia w instytucjach kredytowych, struktura zobowiązań 
i należności, obciążenia majątku, itd. Tego rodzaju dokumentów 
wymagamy przed zawarciem umowy generalnej lub każdora-
zowo w przypadku jej braku. Zakładając, że firma ma zawartą 
umowę generalną i znana jest jej sytuacja finansowa, ubezpie-
czyciel w pierwszej kolejności zapoznaje się z treścią kontraktu: 
• kto jest beneficjentem, 
• co jest przedmiotem umowy, 
• jak długo ma trwać realizacja, 
• na jaki czas ma zostać ustalona gwarancja usunięcia wad 

i usterek 
• i jaka ma być wysokość zabezpieczeń.

Niejednokrotnie beneficjent wskazuje w kontrakcie to, co gwa-
rancja ma zabezpieczyć. Głównie chodzi o zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (terminowość i jakość), ale po-
jawiają się także dodatkowe wymagania, takie jak np.: gwaran-
towanie za zapłatę podwykonawcom, zapłatę odszkodowań, 
zwrot odszkodowań i kar umownych wypłaconych przez za-
mawiającego osobom trzecim lub zwrot części ceny.

O ile zagwarantowanie zapłaty podwykonawcom jest 
możliwe do uzyskania, o  tyle nie ma możliwości wpro-
wadzenia zapisów, że gwarancja ma służyć regulowaniu 
odszkodowań osób trzecich. Temu służą inne produkty 
ubezpieczeniowe, np. polisa OC działalności. Przy takich 
wymaganiach określonych w kontrakcie nie ma możliwości 
uzyskania gwarancji finansowej, która zabezpieczy roszcze-
nia osób trzecich.

Ubezpieczyciel sprawdza, kto jest beneficjentem – zda-
rzają się sytuacje, że ubezpieczyciele odmawiają udzielenia 
gwarancji z uwagi na samego beneficjenta. Decyzja taka po-
dejmowana jest z reguły na podstawie dotychczasowych do-
świadczeń, np. gdy składane były bezpodstawne roszczenia 
z gwarancji albo nie było możliwości ustalenia zapisów w tre-
ści gwarancji, bo strony (ubezpieczyciel – beneficjent) nie ak-
ceptowały wzajemnie swoich uwag i zmian co do treści. W tym 
drugim przypadku powodem braku akceptacji treści przez 
beneficjenta może być zarówno maksymalne zabezpieczenie 
swoich interesów lub też fakt, że woli on otrzymać zabezpie-
czenie w formie gotówki niż gwarancji.

Kolejnym kryterium analizy wniosku o gwarancję jest 
sprawdzenie czy firma jest w stanie wykonać dany kontrakt. 
Dlatego właśnie ubezpieczyciele proszą o wykaz kontraktów 
zrealizowanych oraz takich, które są w trakcie realizacji. Po-
równują prace, które mają zabezpieczyć gwarancją do tego, 
co zostało już wykonane. Zdarza się, że składane są odmowy 
udzielania gwarancji, ponieważ:
• nowy kontrakt to prace, których dotychczas nie podejmo-

wał się wnioskodawca i istnieje ryzyko, że kontrakt nie 
zostanie wykonany,

• wartość kontraktu jest tak duża, że przekracza dotych-
czas wykonywane prace albo wręcz wysokość rocznych 
obrotów firmy, co jest sygnałem, że kontrakt może nie 
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być wykonany z uwagi na brak mocy przerobowych lub 
doświadczenia.
Inne aspekty brane pod uwagę przy analizie wniosku to 

m.in.:
• ustalenie, czy wykonawca będzie korzystał z podwyko-

nawców i w jakim stopniu. Zbyt duże zaangażowanie 
podwykonawców (np. ponad 40%) może powodować, że 
ubezpieczyciel będzie bardziej ostrożny w ocenie. Zda-
rza się, że kierowana jest prośba o dokumenty podwyko-
nawcy, żeby ocenić możliwość realizacji prac.

• udział w konsorcjum – w tym wypadku, podobnie jak 
w odniesieniu do podwykonawców – sprawdzane jest za-
angażowanie konsorcjantów w zakres prac, a niejedno-
krotnie badana jest ich sytuacja finansowa. Dodatkowo 
pobierane jest zabezpieczenie (np. w postaci weksla wy-
stawionego przez wszystkich konsorcjantów).

okres oBowiązywania gwarancji

Każdy ubezpieczyciel ma określone maksymalne okresy obo-
wiązywania gwarancji. Wynika to z zawartych umów rease-
kuracyjnych, które zawierają warunki udzielania gwarancji.

Standardowo kształtują się one od 24 m-cy do 84 m-cy dla 
gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz od 72 m-cy do 
96 m-cy dla gwarancji usunięcia wad i usterek. Dla gwaran-
cji łączonych (czyli wystawienie łącznie gwarancji należytego 
wykonania umowy i usunięcia wad i usterek) jeden z ubez-
pieczycieli oferuje zabezpieczenie na łączny okres obowiązy-
wania 120 m-cy.

Żeby otrzymać gwarancję na dłuższy okres konieczne 
jest złożenie wniosku do reasekuratora ubezpieczyciela 
o udzielenie gwarancji na indywidualnych warunkach. Ak-
ceptacja takiego wniosku jest możliwa, lecz zależy m.in. od 
kondycji firmy, treści kontraktu 
oraz treści gwarancji. Stawka za 
taką gwarancję jest zwyczajowo 
wyższa o ok 20/30% od stawek, 
na jakich udzielane są gwaran-
cje dla standardowych okresów 
obowiązywania.

Coraz częściej na rynku wy-
magane są gwarancje usunię-
cia wad i usterek na okres 10 lat. 
Rynek ubezpieczeniowy reaguje 
na takie wymagania beneficjen-
tów i indywidualnie rozpatruje dotyczące ich wnioski. Zwra-
camy jednak uwagę, że otrzymanie gwarancji usunięcia wad 
i usterek możliwe jest po złożeniu bezusterkowego protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Gwarancje dziesięcioletnie to wynik nie tylko oferty wy-
konawcy, bo taka jest najwyżej punktowana w ocenie poza 
cenowych kryteriów oceny ofert. Na tak długie określenie 
czasu składa się niejednokrotnie fakt, że gwarancja usunię-
cia wad i usterek ma być liczona dopiero od momentu zakoń-
czenia i odbioru całej inwestycji. W takich przypadkach sprawa 

uzyskania gwarancji często się komplikuje, ponieważ ubez-
pieczyciele nie są w stanie zaakceptować ryzyka gwarancji na 
np. 12 lat. Przy obecnej sytuacji rynkowej trudno jest osza-
cować czy za kilka lat wykonawca będzie jeszcze istniał i czy 
w przypadku wypłaty kwoty gwarancji –będzie możliwość wo-
bec niego regresu, czyli zwrotu wypłaconej kwoty gwarancji.

Treść gwarancji

Beneficjenci wymagają najczęściej gwarancji bezwarunko-
wych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie. Ofero-
wane gwarancje ubezpieczeniowe w swojej treści takie właśnie 
są, wymienione są wszystkie 3 powyższe stwierdzenia, przy 
czym odnośnie do określenia „bezwarunkowe” spotykamy się 
z zarzutem, że proponowana treść zawiera „warunki” wypłaty 
kwoty gwarancji, np.:
• wraz z roszczeniem należy złożyć dokumenty potwier-

dzające, że osoby, które podpisały wezwanie do za-
płaty w  imieniu beneficjenta uprawnione są do jego 
reprezentowania, 

• należy złożyć oświadczenie, że żądana kwota jest bez-
sporna i należna z tytułu gwarancji w związku z niewy-
konaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy przez Zobowiązanego,

• do wezwania należy dołączyć szczegółowy wykaz niewy-
konanych lub nienależycie wykonanych robót objętych 
przedmiotem umowy wraz z określeniem ich wartości 
lub też kopie obustronnie podpisanych protokołów od-
bioru lub faktur rozliczeniowych, potwierdzających za-
sadność i kwotę roszczenia, a w przypadku braku tych 
dokumentów opinia biegłego sądowego określająca zakres 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy wraz z podaniem jego wartości.

Oczywiście możliwe jest negocjowanie powyższych zapi-
sów, szczególnie w odniesieniu do wykazu robót oraz protoko-
łów (często te zapisy są wykreślane z treści gwarancji). Jeżeli 
natomiast chodzi o dwa pierwsze wymagania – przywołane 
one są niejako dla porządku, po to, żeby roszczenie zostało zło-
żone przez osobę upoważnioną ze strony beneficjenta i wska-
zane było, że kwota jest należna.

Do większości umów kontraktowych jako jeden z za-
łączników dołączona jest wymaga treść gwarancji, która 
często oparta jest na standardach gwarancji bankowych. 

Pamiętać należy jednak, że to w zależności od zapisów 
kontraktu zależy czy ubezpieczyciel gwarancję wystawi. 
Fakt, że strony mają wypracowany wzór nie daje pewności, 
że każda gwarancja zostanie wedle takiego samego wzorca 
wystawiona.
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Ubezpieczyciele nie akceptują takich wzorców. Proponują więc 
swoje standardowe treści do akceptacji beneficjenta lub do ne-
gocjacji zapisów. W większości przypadków ubezpieczyciele 
mają już wypracowane razem z beneficjentami treści doku-
mentów gwarancyjnych, co znacznie skraca czas pozyskania 
gwarancji. Pamiętać należy jednak, że to w zależności od za-
pisów kontraktu zależy czy ubezpieczyciel gwarancję wystawi. 
Fakt, że strony mają wypracowany wzór nie daje pewności, 
że każda gwarancja zostanie wedle takiego samego wzorca 
wystawiona.

Podsumowanie

Obecnie na rynku jest kilkunastu ubezpieczycieli mających 
w swoim portfelu usług gwarancje finansowe. Procedura 
udzielania gwarancji u każdego z nich jest praktycznie taka 
sama i do oceny firmy złożyć należy takie same dokumenty 
oraz informacje dodatkowe. Nie każdy ubezpieczyciel jest 
w stanie udzielić dużej gwaran-
cji, ponieważ może nie mieć ta-
kiego zaplecza reasekuracyjnego, 
dlatego też do jednego kontraktu 
może być wydanych kilka gwaran-
cji, których łączna suma gwaran-
cyjna zabezpieczy beneficjenta. 

Ostatnio spotykamy się ze 
stanowiskiem, że ubezpieczyciele 
bardzo usztywnili się i  mocno 
ograniczają udzielanie gwarancji 
finansowych, co wynika m.in. z pandemii, czy utraty zaufania 
do branży budowlanej. Faktem jest, że z początkiem pandemii, 
z uwagi na niepewność jaka czekała rynek oraz wcześniejszą 
sytuację związaną ze znacznym wzrostem cen materiałów bu-
dowlanych oraz kosztów pracy – ubezpieczyciele ostrożniej oce-
niali wnioskodawców gwarancji. Obecnie jednak obserwujemy 
otwarcie się na rynek. Stawki na gwarancje owszem wzrosły, 
ale składa się na to zarówno ryzyko związane z udzieleniem 
gwarancji, niepewność na rynku materiałów budowlanych, jak 
również rosnąca ostatnio inflacja.

Przeprowadziliśmy szereg rozmów z czołowymi ubez-
pieczycielami na temat tego, czy w jakikolwiek sposób blokują 
branżę budowlaną z uwagi na jakiekolwiek czynniki, np. na 
szkodowość w tym sektorze. 

Konkluzja była jedna – nie ma żadnej blokady, ani dra-
stycznego wzrostu stawek, nie ma ograniczania wystawiania 

gwarancji. Każdy wniosek jest oceniany według dotychczaso-
wych kryteriów. Decyzja odnośnie możliwości udzielenia gwa-
rancji zależy od sytuacji finansowej firmy oraz od warunków 
kontraktu. Potrzeby co do zabezpieczenia w formie gwarancji 
określa inwestor lub generalny wykonawca na etapie przetargu 
lub negocjacji umowy. To oni akceptują treść gwarancji, jaką 
może zaproponować ubezpieczyciel. Ubezpieczyciele na te wy-
magania reagują i albo są w stanie zaakceptować ryzyko, albo 
są zmuszeni odmówić – niejednokrotnie tracąc klienta na rzecz 
banku i gwarancji bankowej. 

Wykonawca robót kontraktowych niejednokrotnie jed-
nak akceptuje wszystko, czego zażąda inwestor lub główny 
wykonawca, a wynika to z tego, zależy mu na pozyskaniu 
kontraktu. Nie zawsze konsultuje wcześniej z brokerem lub 
bezpośrednio z ubezpieczycielem możliwość otrzymania gwa-
rancji według tak naprawdę narzuconych mu warunków. Po 
podpisaniu umowy z kolei ma niewiele czasu na finalizację 
wymagań dotyczących gwarancji, ponieważ prace mają być 

realizowane w wyniku przeprowadzonego postępowania w ra-
mach zamówień publicznych i nie ma możliwości zmiany 
ustalonych warunków. Może się zdarzyć, że z przyczyn for-
malnych pozyskanie gwarancji okaże się niemożliwe z uwagi 
na zbyt wygórowane wymagania co do jej treści lub okresu jej 
obowiązywania.

Trudno jest znaleźć „złoty środek”, bo tak naprawdę wszy-
scy trzej uczestnicy procesu gwarancyjnego – czyli wykonawca, 
inwestor i ubezpieczyciel mogliby zmienić podejście: Wyko-
nawca – świadomie akceptować warunki kontraktu, inwestor 
wymagać gwarancji standardowych, ubezpieczyciel zminima-
lizować kryteria oceny. Wszystko we wspólnym celu: zwiększe-
nia wzajemnego zaufania i poprawy otoczenia biznesowego, 
co przełoży się na rozwój rynku.

 

Może się zdarzyć, że z przyczyn formalnych pozyskanie 
gwarancji okaże się niemożliwe z uwagi na zbyt 
wygórowane wymagania co do jej treści lub okresu jej 
obowiązywania.

Stawki na gwarancje owszem wzrosły, ale składa się na 
to zarówno ryzyko związane z udzieleniem gwarancji, 
niepewność w rynku materiałów budowlanych, jak również 
rosnąca ostatnio inflacja.
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Rynek budowlany boryka się cyklicznie z wieloma problemami wpływają-
cymi na spadek rentowności. Badania pokazują, że w ostatnim czasie bu-
downictwo jest jedną z najbardziej zadłużonych branż w Polsce, a łączne 
zadłużenie firm z tego sektora wynosi blisko 1,8 mld zł1. Na wyniki finan-

sowe spółek budowlanych w sposób naturalny wpływ mają również koszty związane 
z dochodzeniem roszczeń, w tym w szczególności tych które zostają skierowane na 
drogę postępowań sądowych oraz arbitrażowych. Roszczenia są nieodzowną czę-
ścią codziennej działalności podmiotów budowlanych i raczej należy je postrzegać 
w kategoriach cechy, a nie wady. Postępowania sporne potrafią być natomiast bardzo 
kosztowne i czasochłonne, a ich wynik jest niestety najczęściej niepewny. 

Wynika to z faktu, że spory budowlane charakteryzują się zazwyczaj wysoką 
złożonością faktograficzną i techniczną, wymagają dużej ilości dowodów z doku-
mentów, świadków i ekspertów oraz angażują wiele różnych podmiotów. Komplek-
sowość i związane z tym koszty prowadzenia sporów sądowych oraz arbitrażowych 
mogą być niezbyt ciekawą perspektywą, szczególnie dla firm wykonawczych, które 
borykają się z niedoborem środków finansowych, wynikających przykładowo z nagro-
madzenia niezapłaconych należności lub przekroczenia kosztów w ramach budżetu 
projektu. W opublikowanym w jednych z ostatnich wydań Biuletynu Konsultant 
artykule dotyczącym kosztów prowadzenia sporów, autor porównał m. in. koszty 
postępowań sądowych oraz arbitrażowych, które w przypadku jednej z wiodących 
instytucji arbitrażowych w Polsce w mogą sięgać prawie 1 mln zł, a są to tylko stałe 
opłaty, które nie obejmują m. in. kosztów pełnomocników czy opinii prywatnych 
ekspertów. W przypadku postępowań sądowych na pierwszy rzut oka koszty stałe 
są znacznie niższe (opłata w maksymalnej wysokości 200 tys. zł przy wartości sporu 

1 https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/branza-budowlana-ma-18-mld-zl-dlugu-
najwiecej-zalegaja-male-firmy-78332.html

Finansowanie sporów budowlanych 
zewnętrznym kapitałem

Łukasz gemBiś
adwokat, DWF Polska

Rozwiązaniem dla niektórych z tych problemów może być 
finansowanie sporów przez podmioty trzecie (ang. „third-
party funding”, „litigation finance” lub „TPF”), które jest 
zyskującym na popularności narzędziem wykorzystywanym 
do wspierania płynności podmiotów gospodarczych.
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powyżej 4 mln zł), jednak tutaj istotnym i niejako ukrytym 
kosztem dla strony, jest czas prowadzenia postępowania, który 
jest znacznie dłuższy w stosunku do postępowań arbitrażo-
wych, co naturalnie generuje dodatkowe wydatki bezpośrednie 
i pośrednie2. Powszechnym jest zatem zjawisko również wśród 
podmiotów operujących w skali globalnej, że wskutek ogra-
niczanych budżetów, czy po prostu problemów z płynnością 
finansową, firmy nie dochodzą należnych im roszczeń. Powyż-
sze czynniki przekładają się również często na warunki za-
wierania ugód, które wcale nie są 
dla nich najkorzystniejsze finan-
sowo w kontekście rzeczywistej 
zasadności i wysokości roszczeń, 
ale dają realny „przypływ gotówki” 
w krótkiej perspektywie. 

Rozwiązaniem dla niektó-
rych z tych problemów może być 
finansowanie sporów przez pod-
mioty trzecie (ang. „third-party 
funding”, „litigation finance” lub 
„TPF”), które jest zyskującym na 
popularności narzędziem wyko-
rzystywanym do wspierania płynności podmiotów gospo-
darczych. Idea finansowania sporów przez podmioty trzecie 
zasadza się na ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwo-
ści podmiotom niedysponującym wystarczającymi środkami 
finansowymi3. W szerszym ujęciu jest to jednak użyteczne 
narzędzie w zarządzaniu kosztami i ryzykiem związanym 
z dochodzeniem roszczeń zarówno na etapie przedproceso-
wym, jak i w fazie procesowej. Nawet bowiem dobrze udo-
kumentowane i uzasadnione roszczenia zawierają element 
ryzyka, a biorąc pod uwagę niepewność związaną z wynikiem 
postępowania sądowego lub arbitrażowego, podmioty budow-
lane nigdy nie mogą być pewne odzyskania pełnych kosztów 
związanych z takim roszczeniami. To z kolei przekłada się na 
konieczność zawiązanie rezerw i na ich wycenę w dokumen-
tach księgowych. Finansowanie sporów przez podmioty trzecie 
pozwala natomiast na skuteczną alokację ryzyka, uwalniając 
podmiot, który jest finansowany od części lub potencjalnie 
całości ryzyka finansowego związanego z dochodzeniem ta-
kich roszczeń.

Jak wynika z szacunków, wartość globalnego rynku finan-
sowania sporów przez podmioty trzecie przekracza obecnie 
10 mld dolarów i stale rośnie, a głównymi graczami są wy-
specjalizowane fundusze, przeważnie z USA, Wielkiej Bryta-
nii, Szwajcarii czy w końcu Australii, gdzie zrodziła się idea 
TPF4. W Polsce finansowanie sporów przez podmioty trzecie 
dopiero przebija się do świadomości rynku, a dane dotyczące 

2 M. Orecki, Próba porównania kosztów prowadzenia i rozwiązywania sporów 
w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz przed 
sądem państwowym, Biuletyn Konsultant, lipiec 2021, str. 18 – 23;

3 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/11/18/access-
justice-rebalancing-third-party-funding-equilibrium-investment-treaty-
arbitration-2/

4 K. Zaleska-Korziuk, Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę 
trzecią (third-party funding) – zarys problematyki, Prawo i Więź, nr 3 (33) 
2020, str. 92 – 109;

wykorzystania tych instrumentów są trudno dostępne. Jak wy-
nika jednak z doniesień medialnych, w ostatnich latach można 
zaobserwować wzrost liczby spraw sądowych oraz arbitrażo-
wych w których udział biorą międzynarodowe fundusze fi-
nansujące działania spółek dochodzących swoich roszczeń 
zarówno przed sądami państwowymi, jak i międzynarodo-
wymi sądami arbitrażowymi5. Zapotrzebowanie na usługi 
finansowania procesów sądowych i arbitrażowych będzie 
z pewnością wzrastać w najbliższych latach szybciej, albowiem 

jednym z ważniejszych następstw pandemii koronawirusa jest 
fala krajowych oraz międzynarodowych sporów gospodarczych 
związanych m.in. z zaburzeniem łańcucha dostaw, wzrostem 
kosztów realizacji kontraktów itd.

Tego rodzaju usługi mogą być przydatne nie tylko dla 
spółek budowlanych mających problemy z płynnością finan-
sową, ale również tych dobrze prosperujących podmiotów, 
dysponujących szeregiem właściwie udokumentowanych 
roszczeń, które ze względu na spodziewaną długotrwałość, 
pracochłonność i niepewność wyniku procesu, w księgach ra-
chunkowych lub sprawozdaniach finansowych wyceniane są 
bardzo nisko. Wśród wiodących funduszy finansujących spory, 
sektor budowlany i inżynieryjny jest jednym z bardziej atrak-
cyjnych do lokowania kapitału, a niektóre fundusze oczekują, 
że w najbliższych latach co najmniej 20% ich portfeli stanowić 
będą właśnie sprawy z tej gałęzi gospodarki6.

czym wŁaściwie jesT finansowanie sPorów Przez 
PodmioTy Trzecie?

TPF to właściwie cały wachlarz usług finansowych dla uczest-
ników procesów sądowych i arbitrażowych. Zasadniczo cha-
rakteryzuje się jednak specyficznym związkiem trzech 
podmiotów, w którym każdy z nich posiada pośrednio i bez-
pośrednio powiązane ze sobą interesy. Jest to finansujący, 
tj. niebędący stroną sporu podmiot trzeci, który udostępnia 
środki finansowe potrzebne dla prowadzenia postępowania 
na rzecz podmiotu finansowanego (najczęściej wierzyciela), 
a jedną z kluczowych części środków przeznaczonych na 

5 Przykładowo: https://www.pb.pl/fundusz-idzie-po-majatek-
mariusza-switalskiego-995533; https://biznesalert.pl/
prairie-mining-polska-odszkodowanie-wegiel/ 

6 http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/24/
how-to-fund-construction-disputes-relying-on-third-party-funding/ 

Jak wynika z szacunków, wartość globalnego rynku 
finansowania sporów przez podmioty trzecie przekracza 
obecnie 10 mld dolarów i stale rośnie, a głównymi graczami 
są wyspecjalizowane fundusze, przeważnie z USA,  
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy w końcu Australii,  
gdzie zrodziła się idea TPF . 

https://www.pb.pl/fundusz-idzie-po-majatek-mariusza-switalskiego-995533
https://www.pb.pl/fundusz-idzie-po-majatek-mariusza-switalskiego-995533
https://biznesalert.pl/prairie-mining-polska-odszkodowanie-wegiel/
https://biznesalert.pl/prairie-mining-polska-odszkodowanie-wegiel/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/24/how-to-fund-construction-disputes-relying-on-third-party-funding/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/24/how-to-fund-construction-disputes-relying-on-third-party-funding/
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finansowanie, stanowi wynagrodzenie zawodowych pełnomoc-
ników, którzy wybierani są przez finansującego bądź podmiot 
finansowany i towarzyszą im od początku procesu pozyskiwa-
nia finansowania. Koszty dla prowadzenia postępowania obok 
wspominanego wynagrodzenia zawodowego pełnomocników 
obejmują zarówno opłaty sądowe/arbitrażowe, jak i inne katego-
rie wydatków, tj. koszty opinii prywatnych ekspertów, zaliczki 
na biegłych i  tłumaczy, koszty 
organizacyjne itd. Dużo rzadziej 
obejmują one koszty poniesione 
przez drugą stronę (na wypadek 
przegranej) oraz koszty ewentu-
alnego zabezpieczenia kosztów 
poniesionych przez drugą stronę 
(ang. „security for costs”).

Jak zostało już zasygnalizo-
wane wcześniej, z uwagi na kom-
pleksowość sporów budowlanych 
ich prowadzenie jest zazwyczaj 
bardzo kosztowne, a za wyjątek od reguły należy uznać po-
stępowania w których nie są potrzebne opinie prywatnych 
ekspertów lub biegłych sądowych. Te natomiast w przypadku 
wielomilionowych sporów mogą wymagać – oprócz wynagro-
dzenia pełnomocników – znacznych nakładów finansowych 
już na początkowym etapie drogi dochodzenia roszczeń. 

Co do zasady TPF jest bezzwrotną (ang. „non-recourse”) 

inwestycją podmiotu finansującego, co oznacza, że w razie 
niepowodzenia procesu, wypłacona przez niego kwota nie 
podlega zwrotowi przez stronę finansowaną. Skorzystanie 
z finansowania sporu przez podmiot trzeci jest zatem dosko-
nałą metodą na zminimalizowanie ryzyka finansowego pro-
wadzenia sporu, albowiem podmiot finansowy prowadzi spór 
niemal „za darmo”. Podmiot korzystający z zewnętrznego fi-

nansowania nie ponosi zatem dodatkowego ryzyka finanso-
wego, ponad to związane z samym procesem i kosztami jakie 
należy ponieść na rzecz drugiej strony w przypadku ewentu-
alnej przegranej. Jeżeli model finansowy na to pozwala, fi-
nansujący nierzadko proponuje rozwiązania finansowe także 
i na taki scenariusz, w postaci chociażby ubezpieczenia po wy-
stąpieniu danego zdarzenia (ang. „after-the-event insurance”).

fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestycja: Stacja Ełk Bis, wykonawca: ELFEKO S.A.

W razie niepowodzenia procesu, wypłacona przez niego 
kwota nie podlega zwrotowi przez stronę finansowaną. 
Skorzystanie z finansowania sporu przez podmiot trzeci 
jest zatem doskonałą metodą na zminimalizowanie ryzyka 
finansowego prowadzenia sporu, albowiem podmiot 
finansowy prowadzi spór niemal "za darmo". 
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Naturalnie fundusze zapewniają środki pieniężne na pro-
wadzenie określonego postępowania (zarówno sądowego, jak 
i arbitrażowego) w zamian za uzgodnioną kwotę zwrotu, na 
którą składa się nie tylko kwota pierwotnie przekazana przez 
fundusz na prowadzenie danego postępowania, ale również 
zysk dla takiego funduszu. Udział podmiotu finansującego 
w wygranej może być określany na różne sposoby. Najczęściej 
określa się go jako procent uzyskanej kwoty (np. 30 – 40% 
uzyskanej kwoty) lub jako określoną wielokrotność środków 
zainwestowanych w spór przez taki podmiot, na przykład trzy-
krotność lub pięciokrotność zainwestowanych środków. Za-
zwyczaj z TPF korzystają podmioty pozywające (ang. „active 
funding”), jakkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takiego 
finansowania skorzystała również strona pozwana, która może 
wypłacić finansującemu premię w przypadku korzystnego 
dla niej zakończenia postępowania (ang. „passive funding”)7. 
W przypadku drugiej z tych metod, istotne jest, aby podmiot fi-
nansujący oraz finansowany usta-
lili, co stanowi pomyślny wynik 
rozstrzygnięcia danego sporu (np. 
oddalenie roszczenia w całości lub 
w części kwoty) oraz w przypadku 
wystąpienia wcześniej ustalonego 
pomyślnego wyniku, w oparciu 
o  jakie środki podmiotu finan-
sowanego, finansujący otrzyma 
uzgodnioną premię (np. z ugody 
czy wyroku zasądzającego w przy-
padku pozwu wzajemnego, a może kapitału własnego). Po-
mimo tego że, zdecydowana większość procesów finansowania 
zewnętrznego jest inicjowana na etapie przedprocesowym, to 
nic nie stoi na przeszkodzie aby uzyskać finansowanie także 
w trakcie trwającego postępowania, w tym nawet już na etapie 
postępowania egzekucyjnego. 

czy można finansować więcej niż jeden sPór?

Finansowanie sporów przez podmioty trzecie jest zasadniczo 
dedykowane dla roszczeń majątkowych ze wszystkich dziedzin 
prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów 
gospodarczych, w tym m. in. sporów z prawa własności inte-
lektualnej, prawa konkurencji i upadłości, sporów dotyczących 
fuzji i przejęć, czy w końcu sporów budowlanych. Wskazuje 
się, że minimalna wartość przedmiotu sporu w którą mogą 
inwestować fundusze z Europy waha się w granicach od 25 tys. 
euro do 100 tys. euro. Finansujący, szczególnie europejscy, 
skłonni są finansować spory o niższej wartości przedmiotu 
sporu, o ile są w stanie zapewnić wysokie prawdopodobień-
stwo wygrania sprawy oraz relatywnie krótki okres zwrotu 
z inwestycji8. TPF może opierać się na finansowaniu jednego 

7 C. Veljanowski, Third Party Funding in Europe, Case Associates, Grudzień 
2011;

8 K. Zaleska-Korziuk, Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę 
trzecią (third-party funding) – zarys problematyki, Prawo i Więź, nr 3 (33) 
2020, str. 92 – 109;

sporu (ang. „single case funding”) lub kilku nie powiązanych ze 
sobą sporów, za wyjątkiem powiązania z samym podmiotem 
finansowanym (ang. „portfolio funding”). 

Drugie z tych rozwiązań jest szczególnie adresowane do 
większych podmiotów, zaangażowanych w dużą ilością spo-
rów, na różnym ich etapie, przed różnymi sądami, a nawet 
w różnych jurysdykcjach krajowych. Poprzez finansowanie 
portfela sporów odblokowuje się bowiem przepływy finansowe 
i wykorzystuje wartość „pewniejszych” spraw, aby umożliwić 
prowadzenie lub obronę innych spraw, które są gorzej rokujące, 
a więc nie mogą być finansowane indywidualnie, przykładowo 
z uwagi na zbyt niską wartość roszczeń. Podejście portfelowe 
znacznie obniża koszty dla podmiotu finansowanego, ponie-
waż ryzyko jest rozłożone na wiele spraw i ma dodatkową ko-
rzyść, albowiem pozwala także na wykorzystanie budżetu 
firmy przeznaczonego na spory sądowe i arbitrażowe w inny 
sposób, co ma pozytywny wpływ na wycenę przedsiębiorstwa 

poprzez wyjęcie wydatków na spory sądowe i arbitrażowe z jej 
bilansu. Z punktu widzenia podmiotu finansującego, jego 
zysk jest natomiast rozłożony i wzajemnie zabezpieczony na 
wszystkie spory, a więc nawet w przypadku przegranej kilku 
sporów nierokujących, odpowiedni zysk zostanie wygene-
rowany na sprawach z większą perspektywą wygranej (ang. 
„cross-collateralization”). W rezultacie podmiot finansujący tak 
długo jest w stanie uzyskać zwrot z inwestycji w portfel spo-
rów, jak długo sprawy wygrane przeważają nad przegranymi9.

Z uwagi na realizację szeregu kontraktów, w których po-
jawiają się roszczenia finansowe, niektóre firmy budowlane 
posiadają tego rodzaje „portfele sporów”, w których znajdują 
się spory procedowane w sądach powszechnych jak i arbitrażo-
wych. Nie jest bowiem wykluczone, że nawet w przypadku tego 
samego kontraktu roszczenia, wobec zamawiającego mogą 
być dochodzone w sądach państwowych, a wobec podwyko-
nawców lub dostawców w sądownictwie arbitrażowym. Spory 
wchodzące w skład takiego „portfela” mogą dotyczyć całego 
wachlarza typowych dla branży budowlanej roszczeń, tj. kary 
umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy, roboty 
dodatkowe lub uzupełniające zakwestionowane przez zama-
wiającego, koszty pośrednie związane z niezawinionym przez 
wykonawcę przedłużeniem się kontraktu czy w końcu będące 

9 K. Zaleska-Korziuk, Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę 
trzecią (third-party funding) – zarys problematyki, Prawo i Więź, nr 3 (33) 
2020, str. 92 – 109;

Z uwagi na realizację szeregu kontraktów, w których 
pojawiają się roszczenia finansowe, niektóre firmy 
budowlane posiadają tego rodzaje "portfele sporów", 
w których znajdują się spory procedowane w sądach 
powszechnych jak i arbitrażowych.
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od kilku lat bolączką branży roszczenia o zmianę wynagrodze-
nia w związku z nieprzewidywalnym i nadzwyczajnym wzro-
stem cen materiałów budowlanych i robocizny.

Podmioty finansujące spory widzą istotne korzyści w fak-
cie, że roszczenia w sektorze budowlanym nie tylko mogą być 
bardzo duże, a więc mogą przynieść im wysokie zyski, ale rów-
nież jak zostało wskazane powyżej, firmy budowlane często 
mają wiele roszczeń wymagających finansowania, co umożli-
wia stworzenie efektywnego kosztowo portfela finansowania 
dla fundatorów. Ponieważ z jednej strony „portfelowe” podej-
ście do finansowania sporów pozwala fundatorom na dywer-
syfikację ryzyka, to z drugiej umożliwia uatrakcyjnienie ceny 
dla podmiotów finansowanych. Istotnym czynnikiem ryzyka 
dla fundatorów jest jednak wysoka złożoność i techniczny cha-
rakter spraw spornych z sektora budowlanego, które stanowią 
wyzwanie i wymagają szeroko zakrojonej analizy due diligence, 
co prowadzi do znacznych kosztów, które mogą czasami prze-
wyższać potencjalne korzyści płynące z finansowania.

jak uzyskać finansowanie PodmioTu Trzeciego?

W zależności od preferencji danego podmiotu finansującego, 
wnioski o finansowanie są rozpatrywane w odniesieniu do wy-
sokości przedmiotu sporu, danej jurysdykcji, a także forum 
dla rozstrzygania danego sporu, 
tj. przed sądami powszechnymi, 
sądami polubownymi (arbitraż 
handlowy jak i  inwestycyjny), 
a nawet mogą dotyczyć mediacji 
gospodarczych. Należy tu zazna-
czyć, że nie każda sprawa może 
zostać sfinansowana przez ze-
wnętrznego fundatora, albowiem 
co naturalne inwestują oni w te, 
które dają widoki na uzyskanie 
pożądanego zwrotu z inwestycji. 
Według statystyk średnio 1 na 10 
sporów poddanych analizie przez fundatorów uzyskuje osta-
tecznie finansowanie10.

Za przygotowywanie wniosków o finansowanie odpo-
wiedzialni są prawnicy będący najczęściej pełnomocnikami 
podmiotu ubiegającego się o finansowanie przez fundatora. 
Kluczowym elementem rozpoczęcia współpracy z funduszem 
jest przygotowanie obszernego raportu, który obejmuje ele-
menty tj.: 
• opis stanu faktycznego wraz z podstawowymi dokumen-

tami w sprawie; 
• ocena prawna jurysdykcji w  przypadku postępowań 

międzynarodowych;
• ocena prawna ewentualnych roszczeń spółki; 
• analiza potencjalnej linii obrony przeciwnika procesowego; 
• analiza orzeczeń wydanych w podobnych sprawach; 

10 C. Veljanowski, Third Party Funding in Europe, Case Associates, Grudzień 
2011

• szacunkowa wartość roszczeń; 
• szacunkowa wysokość kosztów prowadzenia postępowania, 
• strategia procesowa, uwzgledniająca gotowość zawarcia 

ugody oraz jej wysokości, czy w końcu 
• konieczne kroki dla otrzymania zasądzonej wygranej, 

w tym opisanie ewentualnego postępowania egzeku-
cyjnego przeciwko stronie przeciwnej. Taki raport jest 
przygotowywany na koszt podmiotu ubiegającego się 
o finansowanie, a następnie jest on przekazywany odpo-
wiednim funduszom do analizy. 
Bezzwrotny charakter finansowania sporów w sytuacji 

jego przegrania przez podmiot finansowany ma naturalnie 
wpływ wyniki finansowe fundatora. Z uwagi na przyjmo-
wane przez finansującego ryzyko, każdy spór poddawany jest 
zatem dokładnej analizie przez finansującego (ang. „case assess-
ment”). W trakcie wstępnej analizy wniosku, przygotowanego 
z uwzględnieniem wskazanych powyżej elementów, a szczegól-
nie budżetu dla prowadzenia sporu, finansujący przedstawia 
model finansowania dopasowany do potrzeb finansowanego 
w formie wstępnych warunków finansowania (ang. „term 
sheet”). W międzyczasie fundatorzy mogą oczywiście zadawać 
dalsze pytania w nawiązaniu do przedstawionego raportu.

W przypadku akceptacji przez podmiot ubiegający się o fi-
nansowanie warunków zaproponowanych przez fundusz, pro-

ces przechodzi w fazę badania due diligence, opierającą się na 
dokładnej analizie wszystkich kluczowych elementów wniosku 
o finansowanie. Na tym etapie dodatkowo badaniu zostaje pod-
dany sam podmiot ubiegający się o finansowanie, jego pełno-
mocnicy procesowi, a także inne szczegółowe kwestie dotyczące 
perspektywy wygranej sporu. W przypadku uzyskania po tym 
etapie satysfakcjonujących odpowiedzi, finansujący decyduje się 
na konsultację prawną kluczowych aspektów procesowych lub 
materialnoprawnych z podmiotem zewnętrznym (ang. „red flag 
based external due diligence”). W przypadku pozytywnej decyzji 
funduszu co do finansowania określonego postępowania, zawie-
rana jest umowa pomiędzy spółką a funduszem, czasem rów-
nież z kancelarią prawną jako trzecią stroną takiej umowy (ang. 
„litigation funding agreement”). Po podpisaniu takiej umowy, roz-
poczyna się finansowanie postępowania, na warunkach prze-
widzianych we wspomnianej umowie.

Bezzwrotny charakter finansowania sporów w sytuacji 
jego przegrania przez podmiot finansowany ma 
naturalnie wpływ wyniki finansowe fundatora. Z uwagi 
na przyjmowane przez finansującego ryzyko, każdy 
spór poddawany jest zatem dokładnej analizie przez 
finansującego (ang. "case assessment"). 
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czy finansowanie sPorów Przez PodmioTy Trzecie 
jesT ureguLowany w PoLsce?

Zarówno polskie przepisy ustawowe, jak i regulaminy wiodą-
cych polskich sądów arbitrażowych (tj. Sąd Arbitrażowy przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; Sąd Arbitrażowy 
przy Konfederacji Lewiatan czy w końcu Arbitrażowy Sąd 
Budowlany przy SIDiR) nie zawierają jakichkolwiek regula-
cji w zakresie finansowania sporów przed podmioty trzecie. 
Brak regulacji w tym zakresie nie jest jednak wyjątkiem za-
równo na świecie, jak w Europie, albowiem sytuacja ta jest 
podobna w odniesieniu do państw posiadających kontynen-
talne systemy prawne. Z uwagi na fakt, iż TPF jest nowym 
narzędziem na polskim rynku usług prawno-finansowych, 
orzecznictwo sądowe również nie rozstrzygnęło do tej pory 
żadnych istotnych zagadnień bezpośrednio związanych z tym 
mechanizmem.11 

Warto przy tym wskazać, że w polskim porządku praw-
nym istnieje obowiązek pokrycia kosztów procesu (lub arbi-
trażu) przez stronę procesu, jakkolwiek nie ma przepisów, 
które zabraniałyby osobie trzeciej uiszczenia kosztów w imie-
niu strony. Jednocześnie zgodnie z regulacjami Kodeksu cy-
wilnego dotyczącymi zobowiązań umownych, każda umowa 
pomiędzy podmiotami profesjonalnymi korzysta z przywileju 
zasady swobody umów. Z tego też względu podmiot finanso-
wany ma możliwość elastycznego uregulowaniu relacji kon-
traktowych z finansującym w najbardziej dogodny dla siebie 
sposób. Co do zasady jednak na mocy umowy o finansowanie 
sporów przez osobę trzecią nie dochodzi do zmiany wierzy-
ciela czy dłużnika12. Kluczowym dla podmiotu finansowanego 
jest szczegółowe ustalenia zasad podziału przyznanego od-
szkodowania. W polskich przepisach nie ma również regulacji 

11 Z. Kruczkowski, The Third Party Litigation Funding 
Law Review: Poland. https://thelawreviews.co.uk/title/
the-third-party-litigation-funding-law-review/poland

12 K. Zaleska-Korziuk, Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę 
trzecią (third-party funding) – zarys problematyki, Prawo i Więź, nr 3 (33) 
2020, str. 92–109;

nakładających na stronę obowiązek ujawnienia źródła finan-
sowania stron postępowania. Strony umowy o finansowanie 
sporu są zatem w stanie utrzymać finansowanie i wszelkie 
okoliczności związane z finansowaniem w tajemnicy. Nie jest 
jednak wykluczone, że wraz z rozwojem popularności TPF 
w Polsce, wzorem niektórych państw tzw. obszaru common 
law, finansowanie sporów przez podmioty trzecie doczeka się 
jakiś ram prawnych.

Przykładem może być tu Hongkong, który w  lutym 
2019 r. implementował zmiany legislacyjne mające na celu 
uregulowanie finansowania sporów arbitrażowych, których 
siedzibą jest właśnie ten kraj. W tym celu wprowadzono m. in. 
Kodeks postępowania w zakresie finansowania przez osoby 
trzecie arbitrażu w Hongkongu (ang. Code of Practice for Third 
Party Funding of Arbitration), który reguluje procedury wy-
magane do identyfikacji i ujawniania konfliktów interesów 
w przypadku finansowania zewnętrznego czy warunki, które 
muszą być zawarte w umowie o finansowaniu w odniesieniu 
do jej wypowiedzenia, kontroli i odpowiedzialności za koszty, 
w tym koszty strony przeciwnej. Warto także zauważyć, że 
przedmiotowe przepisy ustanowiły organ doradczo-nadzorczy 
(ang. advisory body), który ma na celu weryfikację przestrzega-
nia przedmiotowego kodeksu w Hongkongu13. Funkcje tego 
organu są częściowo zbieżne z kompetencjami istniejącego 
w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia Fundatorów Postępowań 
Spornych (ang. Association of Litigation Funders), które jest or-
ganizacją branżową zrzeszającą największe brytyjskie fundu-
sze inwestujące w postępowania sporne14. Podobne regulacje 
zostały wprowadzone w Singapurze i Wielkiej Brytanii15.

 

13 https://www.nortonrosefulbright.com/en-pl/knowledge/publications/
c015054d/developments-in-third-party-funding-in-arbitration; https://
www.doj.gov.hk/en/community_engagement/press/pdf/tpfcode_e.pdf;

14 https://associationoflitigationfunders.com/ 
15 https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/singapore-allows-third-

party-funding-in-international-commercial-arbitration – 

Warto przy tym wskazać, że w polskim porządku 
prawnym istnieje obowiązek pokrycia kosztów procesu 
(lub arbitrażu) przez stronę procesu, jakkolwiek nie 
ma przepisów, które zabraniałyby osobie trzeciej 
uiszczenia kosztów w imieniu strony. Jednocześnie 
zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego dotyczącymi 
zobowiązań umownych, każda umowa pomiędzy 
podmiotami profesjonalnymi korzysta z przywileju 
zasady swobody umów. 

https://www.nortonrosefulbright.com/en-pl/knowledge/publications/c015054d/developments-in-third-party-funding-in-arbitration
https://www.nortonrosefulbright.com/en-pl/knowledge/publications/c015054d/developments-in-third-party-funding-in-arbitration
https://www.doj.gov.hk/en/community_engagement/press/pdf/tpfcode_e.pdf
https://www.doj.gov.hk/en/community_engagement/press/pdf/tpfcode_e.pdf
https://associationoflitigationfunders.com/
https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/singapore-allows-third-party-funding-in-international-commercial-arbitration-
https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/singapore-allows-third-party-funding-in-international-commercial-arbitration-
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Zwykło się powtarzać, ilekroć mówi się o zmianach w podatku VAT, że będą 
one absorbujące i wymagające dla podatników ów VAT rozliczających. 
Trzeba przyznać, że w ostatnich latach teza ta kilkakrotnie sprawdziła się 
w szczególności w odniesieniu do branży budowlanej.

Pewną rewolucją, o której już powoli przestajemy pamiętać, było objęcie branży 
tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia (ang. reverse charge). Od początku 
2017 roku podmioty świadczące szereg ustawowo określonych usług budowlanych 
przestało wykazywać VAT należny na swoich fakturach, jednak wyłącznie pod wa-
runkiem, że posiadali status podwykonawcy. Dzięki rozliczeniu podatku przez na-
bywcę, który nie wpłacał już kwoty VAT na konto usługodawcy, luka VAT w tej branży 
miała się zmniejszyć, a ryzyko rozpływania się w powietrzu firm podwykonawczych 
po zainkasowaniu wynagrodzeń brutto miało zostać zniwelowane. Rozwiązanie to 
jednak w praktyce oznaczało szereg uciążliwości i to nie tylko od strony zastoso-
wania przepisów podatkowych, ale przede wszystkim z perspektywy negatywnego 
wpływu na firmowy cash-flow . Brak pozycji „VATu należnego” spychał podwyko-
nawców w pozycję „VAT do zwrotu”, musieli więc się o zwrot podatku ubiegać, a to 
potrafi trwać.

Odwrotne obciążenie zagościło w polskiej sferze podatkowej na nieco ponad 
dwa lata, od listopada 2019 roku zastąpił je bowiem mechanizm podzielonej płatno-
ści (ang. split payment). Zapłata kwoty VAT na dedykowany rachunek prowadzony 
przez bank, ponownie jak w przypadku odwróconego obciążenia, miała się przy-
czynić do uszczelnienia systemu podatkowego i utrzymania kwot odpowiadających 
wartościom VAT w obiegu zamkniętym. Tym razem zmiana dotyczyła całej branży, 
bez względu na zajmowane miejsce w łańcuchu świadczeń. VAT wrócił więc na konta 
spółek z branży budowlanej, ale nie do ich kieszeni. Z rachunku tego bowiem można 

Tomasz wagner
Associate Partner w EY

Dlaczego warto śledzić VAT 
i to nie tylko przez Polski Ład?

Przy wydłużonych terminach płatności, kwestionowaniu 
jakości zafakturowanych prac, lub zwyczajnie w razie 
zwłoki odbiorcy z zapłatą, wykonawca prac budowlanych 
musi w pierwszej kolejności sfinansować VAT z własnych 
środków obrotowych, a po otrzymaniu wpłaty na rachunek 
VAT liczyć się z koniecznością ubiegania się o uwolnienie 
tych środków przez urząd skarbowy.
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do dziś opłacać wyłącznie wybrane zobowiązania publiczno-
prawne i faktury zakupowe. Mając to na względzie można by 
przypuszczać, że środki z rachunków VAT udaje się dość re-
gularnie pożytkować na bieżące potrzeby. Jednak przy inwe-
stycjach na rynku budowlanym terminy płatności często są 
niedotrzymywane i wpływ pieniędzy na dedykowane konto 
VAT może nastąpić nawet długo po terminie rozliczenia po-
datkowego, który nieubłaganie przypada na 25 dzień miesiąca 
po wystąpieniu obowiązku podatkowego, czyli krótko po reali-
zacji prac. Przy wydłużonych terminach płatności, kwestiono-
waniu jakości zafakturowanych prac, lub zwyczajnie w razie 
zwłoki odbiorcy z zapłatą, wykonawca prac budowlanych musi 
w pierwszej kolejności sfinansować VAT z własnych środków 
obrotowych, a po otrzymaniu wpłaty na rachunek VAT liczyć 
się z koniecznością ubiegania się o uwolnienie tych środków 
przez urząd skarbowy. Ten na wydanie zgody ma kolejne 60 
dni, choć przyznać należy, że w praktyce zwykle udaje się 
otrzymać pieniądze do dyspozycji wcześniej. Polska uzyskała 

zgodę na stosowanie mechanizmu split payament w jego obec-
nym kształcie na okres trzech lat, które upłyną w trakcie 2022 
roku. Biorąc pod uwagę dotychczasową satysfakcję Minister-
stwa Finansów z funkcjonowania tego mechanizmu, można 
przewidywać, że split payment zostanie z nami na dłużej, 
a wypracowane strategie zarządzania płynnością finansową 
z uwzględnieniem rachunków VAT pozostaną przydatne, a dla 
wielu podmiotów niezbędne.

Choć przepisy o VAT są w UE zharmonizowane i zasadni-
czo jednolite, to zmiany w polskiej ustawie są niezmiennie bar-
dzo regularne, a rok 2022 nie będzie wyjątkiem. I choć zmiany 
przewidziane w tzw. Polskim Ładzie są zasadniczo dwie, to 
i tym razem branża budowlana będzie miała nad czym de-
batować. Choć bowiem zmiany wyjątkowo nie są kontrower-
syjne, a ich zastosowanie przez podatników jest dobrowolne, 
to mogą okazać się bardzo ciekawymi instrumentami uspraw-
niającymi cash-flow, a być może nawet zwiększającymi efek-
tywność podatkową.

Biorąc pod uwagę dotychczasową satysfakcję Ministerstwa 
Finansów z funkcjonowania tego mechanizmu, można 
przewidywać, że split payment zostanie z nami na dłużej, 
a wypracowane strategie zarządzania płynnością finansową 
z uwzględnieniem rachunków VAT pozostaną przydatne, 
a dla wielu podmiotów niezbędne.

fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestycja: Stacja Kozienice, wykonawca: Pinggao Group Co., Ltd. Oddział w Polsce
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Pierwszą propozycją jest wprowadzenie możliwości two-
rzenia tzw. grup VAT. Grupę będą mogły zawiązać podmioty 
ze sobą powiązane (do spełnienia jest kilka warunków, które 
nie wydają się nadmiernie wymagające, ale trzeba się przyjrzeć 
m.in. posiadanym udziałom), w efekcie czego utworzony zo-
stanie jeden, grupowy podatnik VAT, który skonsoliduje wynik 
grupy i złoży jeden, wspólny plik JPK. Rozwiązanie jest o tyle 
atrakcyjne, że w przypadku połączenia przykładowo spółek 
celowych, realizujących osobne inwestycje będące na różnych 
etapach ukończenia, będą one mogły wpłacić do urzędu swój 
podatkowy wynik netto – a więc jeśli jedna spółka ma VAT do 
zapłaty, a inna jest w pozycji zwrotowej, docelowe zobowią-
zanie można obniżyć i nie trzeba się będzie ubiegać o zwrot 
podatku. Co więcej, rozliczenia między członkami grupy po-
zostaną również poza zakresem VAT i będą dokumentowane 
jedynie notami obciążeniowymi nie zawierającymi dodatkowo 
podatku. Za te ułatwienia trzeba będzie jednak zapłacić pewną 
cenę – grupę zakłada się na minimum trzy lata, należy zgrać 
systemy ERP celem przygotowania do wspólnego raportowa-
nia, no i wreszcie… ktoś taki skonsolidowany plik JPK będzie 
musiał własnym nazwiskiem pod-
pisać. Analizę zysków i strat warto 
jednak na pewno zrobić, gdyż pe-
wien wysiłek włożony w imple-
mentację może przynieść bardzo 
zadowalające rezultaty.

Druga „nowoładowa” zmiana 
w  VAT na 2022 r. to wprowa-
dzenie możliwości rezygnacji 
ze zwolnienia z opodatkowania 
wybranych usług finansowych, 
a to zasadniczo tych związanych 
z udostępnianiem kapitału, czyli 
krótko mówiąc wszelkiej maści pożyczek. Finansowanie 
w grupach inwestycyjnych częstokroć oparte jest na pożycz-
kach udzielanych spółkom celowym, co równie często powo-
dowało konieczność uwzględnienia w rozliczeniach VAT tzw. 
współczynnika, co w praktyce oznacza częściową utratę prawa 
do odliczenia VAT właśnie z uwagi na wykazanie wśród sprze-
daży opodatkowanej usług finansowych zwolnionych z opodat-
kowania tym podatkiem. Ten wypływ gotówki będzie można 
niebawem zatrzymać właśnie przez zastosowanie opcjonal-
nego opodatkowania tego rodzaju transakcji finansowych. 
Dodatkowy VAT zostanie odliczony w spółce pożyczającej go-
tówkę i tym sposobem znów więcej zostanie w portfelu grupy.

Osobną ustawą, nie pozostającą bez echa w świecie po-
datku od wartości dodanej, wprowadzone zostaną do polskiego 
porządku VATowskiego tzw. faktury ustrukturyzowane. To 
nowy, ściśle określony format faktur elektronicznych, którymi 
podatnicy będą wymieniać się fakultatywnie od stycznia 2022 
roku. Obowiązkowe wprowadzenie tego formatu nastąpi praw-
dopodobnie z początkiem 2023 roku, nie oznacza jednak, że 
zwłoka w implementacji tej zmiany znajdzie uzasadnienie. 
Nowa e-faktura zawierać bowiem będzie szereg nowych ele-
mentów, dotychczas przepisami nie wymaganych, a które nie 

w każdym systemie ERP mają na dziś odpowiednie źródło – 
warto więc nad wdrożeniem podjąć prace z istotnym wyprze-
dzeniem. Wprawdzie zagadnienie zmian w systemach ERP to 
temat na osobne opracowanie, to warto pamiętać, że zmiany 
takie zawsze oznaczają dla podatnika koszt i minimalny czas 
na wdrożenie, który liczony jest w kwartałach.

To jednak nie koniec zmian. Nowe e-faktury będą do-
starczane do kontrahenta za pośrednictwem tzw. Krajowego 
Systemu e-Faktur, czyli przez portal udostępniony docelowo 
przez Ministerstwo Finansów, który faktury nie tylko przekaże 
dalej i zarchiwizuje, ale i nada im własny, specjalny numer 
śledzący. Bardzo prawdopodobne, że powszechny obowiązek 
stosowania nowego systemu doprowadzi nas za kilka lat do li-
kwidacji, bądź istotnego uproszczenia obecnie obowiązującego 
raportowania JPK_VDEK.

Warto również na koniec wspomnieć o  wydanej 
w ostatnim czasie interpretacji ogólnej Ministra Finansów 
(PT1.8101.1.2021) dotyczącej wynajmu lokali na cele mieszka-
niowe. Dotyczy ona sytuacji właściciela takiego lokalu, który 
swoją fakturę wystawia na biznesowego pośrednika w takim 

wynajmie. Interpretacja wyjaśnia, po latach dyskusji na tym 
tle, że wynajem do pośrednika nie może być uważany za zreali-
zowany na cele mieszkaniowe i konsekwentnie powinien pod-
legać opodatkowaniu według stawki podstawowej 23% VAT. 
Może to być ciekawa informacja np. dla podmiotów zarządza-
jących nieruchomościami mieszkalnymi, a w niektórych przy-
padkach być może i tzw. condo-hoteli.

Śledzenie zmian w praktyce i wykładni przepisów o VAT 
stanowi jedno z poważniejszych wyzwań polskiego podatnika. 
Zmiany te coraz częściej idą z duchem czasu i wymagań cy-
frowej gospodarki. Dla wielu obowiązkowe staje się już nie 
tylko korzystanie z biura księgowego czy renomowanej spółki 
konsultingowej, ale przede wszystkim z doradcy, który jest 
w stanie połączyć głęboko zakorzenioną wiedzę merytoryczną 
z rozwojem narzędzi i kompetencji wspierających praktyczne 
implementacje zmian przepisów i obowiązków podatkowym 
bezpośrednio w systemach księgowych każdego dojrzałego 
biznesu.

 

Nowe e-faktury będą dostarczane do kontrahenta 
za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur,  
czyli przez portal udostępniony docelowo przez 
Ministerstwo Finansów, który faktury nie tylko przekaże 
dalej i zarchiwizuje, ale i nada im własny,  
specjalny numer śledzący. 
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PPP jest coraz powszechniej na świecie stosowaną metodą świadczenia usług 
publicznych, pozwalającą na poprawę standardu ich świadczenia adekwat-
nie do rosnących oczekiwań społecznych. Podstawową zaletą PPP jest wy-
korzystywanie w tym celu umiejętności, potencjału i doświadczenia sektora 

prywatnego. Pozyskanie dodatkowego kapitału i delegowanie do prywatnych firm 
ryzyk, immanentnych dla działań gospodarczych, zwiększa skuteczność i efektyw-
ność realizacji zadań publicznych. Jednocześnie odpowiedzialność za poziom i ja-
kość świadczonych usług pozostaje po stronie publicznej, co uruchamia mechanizm 
wzrostu dostępności do nich zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami. Wiele krajów 
celowo używa tego instrumentu, opracowując i wdrażając programy stosowania 
PPP w sektorach usług edukacyjnych, transportowych, zdrowotnych, komunalnych, 
zwiększających bezpieczeństwo (armia czy więziennictwo) czy kulturowych. Li-
derem w Europie jest Wielka Brytania (przede wszystkim w obszarach: edukacji, 
ochrony zdrowia, transportu i rewitalizacji miast), Francja (szpitale), Niemcy (obiekty 
użyteczności publicznej), Holandia (rewitalizacja), Hiszpania i Irlandia (infrastruk-
tura drogowa).

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami, odpowiedni po-
dział ryzyk między partnerami PPP, pozwala na uniknięcie obciążania limitów za-
dłużenia budżetów publicznych, mimo podejmowania przez partnera publicznego 
– w stosunku do partnera prywatnego – zobowiązań finansowych. W sytuacji ko-
nieczności zmniejszenia deficytu finansów publicznych, jest to dodatkowy argument 
– obok większej efektywności wynikającej z samej formuły współpracy – przema-
wiający za upowszechnieniem PPP także u nas.

W Polsce, mimo iż regulacje w zakresie PPP wprowadzono mniej więcej w tym 
samym okresie (pierwsza dekada XXI wieku), rynek PPP rozwija się znacznie wol-
niej. Dopiero w 2017 r. uchwalona została rządowa polityka rozwoju PPP, wyty-
czono cele, m.in 10 projektów szczebla krajowego i 100 lokalnego, co dało łącznie 
5% wszystkich inwestycji w sektorze usług publicznych. Przeprowadzono masowe 
szkolenia dla podmiotów publicznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, 
opracowano wytyczne w zakresie wykonywania analiz przedrealizacyjnych, wyboru 
partnera prywatnego i sformułowania umowy PPP. Znowelizowano także ustawę 
o PPP likwidując bariery ograniczające potencjał realizacji projektów PPP. Tak więc 
zarówno uwarunkowania prawne jak i polityczne umożliwiają znaczący przyrost 
przedsięwzięć PPP. 

Dlaczego więc PPP nie stało się tak powszechnym narzędziem jak ma to miej-
sce w krajach Europy Zachodniej, Australii czy Kanadzie? Jedną z przyczyn, jak się 
wydaje, była i jest dostępność środków pomocowych z UE. Oczywiście można łączyć 
PPP ze środkami UE – tworząc tzw. projekty mieszane i to się faktycznie dzieje, ale 

dr irena HerBsT
Inicjatorka i pierwsza Prezes Zarządu 

Fundacji Centrum PPP, w przeszłości również 
doradczyni zarządu Konfederacji Lewiatan, 

członkini Fundacji Batorego, wykładała 
w Szkole Głównej Handlowej oraz w Krajowej 

Szkole Administracji Publicznej

BarTosz mysiorski 
Prezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, 

członek zespołu PPP 
 w warszawskim biurze Dentons
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podmioty publiczne mając do wyboru prostą dotację i PPP – 
prawie zawsze wybierały to pierwsze. Teraz ma się to zmienić 
– bo prostych bezzwrotnych dotacji już raczej nie będzie, zastą-
pią je mechanizmy rewolwingowe, czyli np. zwrotne pożyczki. 
Toczy się obecnie dyskusja między Ministerstwem Funduszy 
i Polityki Regionalnej oraz Urzędami Marszałkowskimi w jaki 
sposób skutecznie wspierać projekty PPP w postaci specjalnie 
wydzielonych „kopert” w regionalnych programach operacyj-
nych. Właśnie z myślą o ułatwieniu łączenia środków unijnych 
z prywatnymi, Ministerstwo zapowiedziało wpisanie, w regio-
nalne programy operacyjne w perspektywie na lata 2021-2027, 
segmentu zadań, które będzie można realizować tylko w for-
mule PPP. Wszystko to ma poprawić popularność PPP w regio-
nach. Mówi się o tym, że Urzędy Marszałkowskie będą miały 
pulę środków do realizacji w określonych sektorach rynku – co 
spowoduje, że zwiększy się liczba 
projektów w danej kategorii i tym 
samy upowszechni stosowanie 
PPP na tyle, by kolejne podmioty 
publiczne chętniej sięgały po tego 
typu rozwiązania.

Obecnie, specyfiką polskiego 
rynku PPP jest brak projektów re-
alizowanych przez podmioty pu-
bliczne szczebla centralnego. Na 
160 zrealizowanych przez samo-
rząd terytorialny przypada tylko 
jeden szczebla krajowego i dotyczy 
siedziby sądu w Nowym Sączu. 

Jest to szczególnie istotne w świetle przyjęcia rządowego pro-
gramu Polski Ład, programu, który poprzez zmiany systemu 
opodatkowania osób fizycznych mocno obniża poziom do-
chodów własnych samorządu terytorialnego. Może się zatem 
okazać, że jednym ze skutecznych sposobów sprostania ocze-
kiwaniom społeczności lokalnych w zakresie dostępu do wy-
sokiej jakości usług publicznych jest skorzystanie z kapitału 
i umiejętności sektora prywatnego. Oczywiście partnerstwo 
publiczno-prywatne nie jest żadnym panaceum, ale może oka-
zać się pozytywną odpowiedzią na wyzwanie polegające na 
dostarczaniu wysokiej jakości usług publicznych w dobie ogra-
niczonych budżetów publicznych i dodatkowo kurczących się 
wpływów podatkowych.

 

fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestycja: Stacja Mikułowa, wykonawca: PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o

Dlaczego więc PPP nie stało się tak powszechnym 
narzędziem jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, 
Australii czy Kanadzie? Jedną z przyczyn, jak się wydaje, 
była i jest dostępność środków pomocowych z UE. 
Oczywiście można łączyć PPP ze środkami UE – tworząc 
tzw. projekty mieszane i to się faktycznie dzieje, ale 
podmioty publiczne mając do wyboru prostą dotację i PPP 
– prawie zawsze wybierały to pierwsze. 
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Problemów, z którymi mierzą się wykonawcy umów o roboty budowlane nie 
ubywa, a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest zgoła przeciw-
nie. Życie nie znosi próżni i każdy dzień przynosi nowe wyzwania, którym 
przedsiębiorstwa te – tworzące wespół z pozostałymi kooperantami istotną 

część polskiego PKB – muszą stawiać czoła. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, 
jednym z takich problemów jest to, w jaki sposób zamawiający, w tym zamawiający 
publiczni, korzystają z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwłaszcza 
w postaci niezwykle popularnych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Waga 
tego problemu jest tym większa, że wiąże się on z niemal natychmiastowym i bardzo 
dolegliwym skutkiem finansowym, który istotnie rzutuje na płynność finansową 
i bieżące funkcjonowanie wykonawców. Choć wystąpienie pandemii COVID-19 pa-
radoksalnie, w tym akurat zakresie, przyniosło wykonawcom „pozór ulgi”, to stan 
ten nie będzie trwał wiecznie, a „powrót do normalności” może okazać się bolesny.

Wykonawca ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które 
służy pokryciu ewentualnych roszczeń zamawiającego wynikających z jej niewyko-
nania lub nienależytego wykonania. Forma jest przeróżna: od gwarancji bankowych, 
przez gwarancje ubezpieczeniowe, „zwykły” pieniądz czy weksle z poręczeniem 
wekslowym banku1. W praktyce, a zwłaszcza w przypadku zamówień publicznych, 
najczęściej spotykane są gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe i to na nich skon-
centrujemy się w tej publikacji. 

Wracając do umowy, z reguły zawiera ona postanowienia, w myśl których o ile 
powstaną ww. roszczenia – niekiedy doprecyzowywane w kontekście podstaw umow-
nych lub ustawowych – to zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabez-
pieczenia. W tego rodzaju umowach można również spotkać się z postanowieniami, 
które określają obowiązki zamawiającego w razie skorzystania z zabezpieczenia 
w braku ku temu podstaw. Rozwiązaniem diametralnie odmiennym, choć niestety 
dosyć częstym jest sytuacja, w której w umowie nie ma żadnych postanowień doty-
czących warunków skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia.

Jako że budowa jest tworem dynamicznym, to nawet z dnia na dzień może po-
wstać stan, który w przekonaniu zamawiającego stanowi o niewykonaniu lub nie-
należytym wykonaniu umowy. Jeżeli wykonawca nie podziela tego zapatrywania, 
to o spór nietrudno. Nieuznanie i nieuczynienie zadość roszczeniu zamawiającego 
sprawia, że wykonawca musi liczyć się z tym, iż zamawiający zaspokoi swoje rosz-
czenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy – do tego wystarczy skiero-
wanie do gwaranta żądania zgodnego z wystawionym dokumentem gwarancyjnym. 

1 Zob. np. katalog zabezpieczeń przewidzianych w art. 450 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129, tekst jednolity, z późn. zm.), dalej „P.Z.P. 2019”.
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Środki trafiają na konto zamawiającego po kilku dniach, a wy-
konawca obciążany jest nie tylko kwotą zaspokojonego rosz-
czenia, ale również dodatkowymi kosztami obsługi gwarancji, 
zmiennymi w zależności od podmiotu i formy zabezpieczenia. 
Wizerunek wykonawcy jako klienta niskiego ryzyka musi na 
tym ucierpieć – jego rating spada, a koszty przyszłych zabez-
pieczeń rosną.

Rezultat jest zatem taki, że zamawiający dość szybko uzy-
skuje kwotę swego roszczenia, a wykonawca, równie szybko, 
ponosi tego koszty. Wilk może i syty, ale owca niekoniecznie 
jest cała.

zaBezPieczenie naLeżyTego wykonania umowy – 
ujęcie Prawne

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi instru-
ment prawny, który ma służyć zaspokojeniu ewentualnych 
roszczeń wierzyciela i uprościć ich egzekwowanie. Chodzi o to, 
by w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
wierzyciel mógł w łatwy sposób uzyskać kwotę pieniężną od-
powiadającą jego roszczeniu, bez 
konieczności jego dochodzenia 
na drodze sądowej i, ewentualnie, 
przymusowej egzekucji. Zabez-
pieczenie gwarantuje także – co 
do zasady – ściągalność roszczeń2, 
zatem wierzyciel zyskuje pewność, 
iż otrzyma tę kwotę niezależnie 
od aktualnej sytuacji finansowej 
dłużnika, która może pogorszyć 
się z szeregu przyczyn, w tym nie-
związanych z daną umową.

Z kolei dla dłużnika ozna-
cza to dodatkowy impuls do pra-
widłowego świadczenia na rzecz 
wierzyciela, tak aby uniknąć ko-
nieczności sięgnięcia po przyznane wierzycielowi upraw-
nienie. Zabezpieczenia takie jak np. gwarancja bankowa 
i gwarancja ubezpieczeniowa wiążą się przy tym z udzia-
łem podmiotu trzeciego (gwaranta), który zobowiązuje się do 
spełnienia świadczenia gwarancyjnego względem wierzyciela 
(beneficjenta). Kwestia zaspokojenia roszczenia wierzyciela 
zostaje więc niejako „przeniesiona” poza relację zamawiający-
-wykonawca, ponieważ wypłaty środków przeniesiona zostaje 
na płaszczyznę relacji między zamawiającym (beneficjentem) 
a gwarantem, ze znacznym ograniczeniem podstaw odmowy 
wypłaty sumy gwarancyjnej, natomiast rozliczenia między 
gwarantem a wykonawcą (zleceniodawcą gwarancji) pozostają 
poza udziałem zamawiającego (beneficjenta).

W P.Z.P. 2019 (art. 450 ust. 1-2) przewidziano następu-
jące formy zabezpieczenia: pieniądz, poręczenia bankowe lub 
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

2 P. Granecki, I. Granecka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 
Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 449, nb. 1.

gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia 
udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości3, a zgodą zama-
wiającego dopuszczalne są także następujące formy: weksle 
z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, ustanowienie zastawu na pa-
pierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienie zastawu re-
jestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grud-
nia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów4.

Poza tym formami zabezpieczenia, w praktyce spotkać 
można także formy, jak „zwykłe” poręczenie, akredytywy (czę-
ściej spotykane w obrocie międzynarodowym), kaucje gwa-
rancyjne i kwoty zatrzymane (są to w istocie zabezpieczenia 
„w pieniądzu”, o których mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 P.Z.P. 
2019).

Pozostańmy przy gwarancjach bankowych i ubezpiecze-
niowych. Obowiązek ustanowienia takiego zabezpieczenia 
obciąża rzecz jasna wykonawcę jako dłużnika, przybierając 

postać jego świadczenia ubocznego5. Świadczenie to – usta-
nowienie zabezpieczenia zgodnego z umową – ma charak-
ter pomocniczy względem świadczenia głównego, tj. oddania 
obiektu (art. 647 k.c.). Treścią świadczenia jest ustanowienie 
zgodnego z umową zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Kwalifikacja ta jest o tyle istotna, że w konsekwencji 
stanowi ono przedmiot samodzielnego roszczenia, zagrożone 
jest samodzielną sankcją i może być samodzielnie egzekwo-
wane6. Dotyczą go także wszelkie inne regulacje odnoszące się 
do świadczeń, w tym zakresie zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.) 
czy wierzyciela (art. 486 k.c.).

3 Dz. U. z 2020 r., poz. 299, tekst jednolity.
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 2017, tekst jednolity.
5 T. Dybowski, A. Pyrzyńska [w:] Prawo zobowiązań – część ogólna. System 

Prawa Prywatnego. Tom 5, red. K. Osajda, wyd. 3, Warszawa 2020, s. 223, 
nb. 21. Autorzy ci wprost wskazują, że danie zabezpieczenia stanowi 
świadczenie uboczne dłużnika.

6 S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, część 1. Prawo 
zobowiązań – część ogólna, red. tomu Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 85.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 
instrument prawny, który ma służyć zaspokojeniu 
ewentualnych roszczeń wierzyciela i uprościć ich 
egzekwowanie. Chodzi o to, by w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy wierzyciel mógł w łatwy 
sposób uzyskać kwotę pieniężną odpowiadającą jego 
roszczeniu, bez konieczności jego dochodzenia na drodze 
sądowej i, ewentualnie, przymusowej egzekucji. 
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W przypadku gwarancji bankowej podstawę stanowi art. 
80 i n. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe7. 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa bankowego, gwarancją bankową 
jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po speł-
nieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) 
określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone 
określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie bene-
ficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żąda-
nia zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz 
beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednic-
twem innego banku. Ust. 2 wymaga, by udzielenie i potwier-
dzenie gwarancji bankowej nastąpiło na piśmie pod rygorem 
nieważności.

Z kolei do gwarancji ubezpieczeniowej odnosi się ustawa 
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej8, wskazując w art. 4 ust. 7 pkt 1, że zawiera-
nie umów gwarancji ubezpieczeniowych stanowi czynność 
ubezpieczeniową. W praktyce przyjmuje się, że stanowi ona 
pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do 
wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy pieniężnej, na 
jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik (zle-
ceniodawca gwarancji) nie realizuje swoich zobowiązań (okre-
ślonych w gwarancji).

Popularność obu tych form zabezpieczenia wynika z tego, 

7 Dz. U. z 2020 r., poz. 1896, tekst jednolity, z późn. zm., dalej „Prawo 
bankowe”.

8 Dz. U. z 2021 r., poz. 1130, tekst jednolity, z późn. zm.

że stopień zabezpieczeni interesów beneficjenta (zamawia-
jącego) jest bardzo duży, a uzyskanie wypłaty środków pie-
niężnych – relatywnie łatwe. Przeważa bowiem stanowisko, 
że takie gwarancje, w praktyce kształtowane jako płatne na 
pierwsze żądanie i bezwarunkowe, mają charakter abstrak-
cyjny i nieakcesoryjny względem stosunku podstawowego9. 

Tak skonstruowane zabezpieczenie, po pierwsze, unie-
możliwia podnoszenie zarzutów dotyczących kauzy odzwier-
ciedlonej w stosunku podstawowym (causa cavendi, tj. danie 
zabezpieczenia), w tym jej nieważności lub odpadnięcia10. 

Po drugie zaś, brak akcesoryjności oznacza z kolei, że 
zobowiązanie gwaranta ma charakter samodzielnego zobo-
wiązania, którego istnienie i zakres nie zależy – tak jak ma 
to miejsce w przypadku zobowiązania np. poręczyciela (art. 
876 i n. k.c.) – od istnienia i zakresu innego zobowiązania, 

9 Co do gwarancji bankowej – zob. np.: T. Grabowski [w:] Prawo bankowe. 
Komentarz, red. H. Gronkiewicz-Waltz, Warszawa 2013, Legalis, komentarz 
do art. 81, nb. 7; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 
2019 r., sygn. VII AGa 1005/18; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 
2005 r., sygn. III CK 155/04; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 
2018 r., sygn. I CSK 662/17; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 
2010 r., sygn. V CSK 233/09; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
27 czerwca 2018 roku, sygn. VI ACa 1879/16; wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z dnia 23 maja 2018 r., sygn. I ACa 83/18; wyrok Sądu 
Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2015 r., sygn. XXIII Ga 
1041/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., 
sygn. I ACa 1287/14; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2014 r., 
sygn. IV CSK 683/13. Co do gwarancji ubezpieczeniowej – zob. np. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., sygn. V CSK 233/09 i powołane 
tam orzecznictwo.

10 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r., sygn. I CSK 102/03.

fot. Marcin Sługocki, inwestycja: Dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego w miejscowości Baranów,
 wykonawca: Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD KĘPNO Andrzej Połomski
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w szczególności zobowiązania dłużnika ze stosunku podsta-
wowego11. Przyjmuje się, że istnienie i zakres samodzielnego 
zobowiązania gwaranta określa sama gwarancja – gwarant 
płaci własny, a nie cudzy dług12. Oznacza to, że spełnienie 
przez gwaranta świadczenia pieniężnego wynikającego z gwa-
rancji nie może być uzależnione od merytorycznej zasadność 
żądania zapłaty, a zatem wykazania istnienia zobowiązania, 
z którego świadczenie gwarant ma zaspokoić. Gwarant mógłby 
uzależnić swój obowiązek świadczenia wyłącznie od spełnie-
nia przez beneficjenta warunków wskazanych w treści gwa-
rancji i wyłącznie w razie ich nie spełnienia mógłby odmówić 
zaspokojenia beneficjenta13. Innymi słowy, gwarant nie jest 
uprawniony do podnoszenia zarzutów ze stosunku podstawo-
wego („zabezpieczanej” umowy).

W takiej sytuacji zobowiązanie gwaranta jest oderwane 
od umowy o roboty budowlane stanowiącej stosunek podsta-
wowy, co stanowi bodaj najistotniejsze uproszczenie i zarazem 
korzyść po stronie zamawiającego. Jednak, jak we wszystkim, 
konieczny jest umiar, a tak daleko idące korzyści stwarzają po-
kusę nadużywania przyznanych uprawnień.

PrakTyka 

Samo uprawnienie po stronie zamawiającego to rzecz jasna 
jeszcze nic, co samo w sobie zasługiwałoby na krytykę. Można 
spierać się, czy tak daleko sięgające zabezpieczenie wierzyciela 
kosztem dłużnika jest, aby na pewno potrzebne, natomiast 
punkt widzenia zależy przede wszystkim od tego, z perspek-
tywy której strony patrzymy na zagadnienie. Inną rzeczą jest 
jednak praktyka, jaka wytworzyła się na rynku. 

W  tym miejscu konieczne 
jest pewne uogólnienie. Nie wy-
klucza ono jednak, że w konkret-
nych przypadkach sięganie po tego 
rodzaju zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy i  korzysta-
nie z niego będzie i uzasadnione, 
i celowe, a zamawiający – w przy-
padku zamówień publicznych re-
alizujący także cel publiczny – nie 
może sobie przecież pozwolić na 
to, by nierzetelnego wykonawcę 
niejako premiować. Nie w tym jed-
nak rzecz – chodzi wszakże o to, 
że tak kształtowane zabezpiecze-
nie należytego wykonania umowy bywa nadużywane, niekiedy 
w sposób rażący, względnie wykorzystywane jest jako narzę-
dzie swoistego szantażu i wywierania presji na wykonawców, 
służącej z kolei uzyskaniu dalszych, nierynkowych ustępstw 
wobec ewentualności skorzystania z tego zabezpieczenia.

11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 10 lutego 2010 r.,  
sygn. V CSK 233/09.

12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia dnia 12 kwietnia 2006 r.,  
sygn. III CSK 25/06.

13 Tak wyrok SA w Warszawie z 23.01.2019 r., sygn. VII AGa 1005/18.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopatrywać się 
w podnoszonej już łatwości, z jaką zamawiający mogą korzy-
stać z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zwłaszcza 
bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie. Zamawiający 
uwalnia się od konieczności wytoczenia powództwa i do-
wodzenia swojego roszczenia (nawet pomimo ułatwień do-
wodowych, z jakich mogą korzystać wierzyciele, np. w razie 
zastrzeżenia kary umownej), ponoszenia kosztów postępowa-
nia i długotrwałego oczekiwania na jego rezultat. Wszystkie 
te ciężary zostają przerzucone na wykonawcę, jednocześnie 
bez uszczerbku dla umowy (wykonawca wszak w sensie praw-
nym nie zostaje pozbawiony wynagrodzenia z tej umowy, fak-
tycznie jednak ponosi stratę wobec rozliczenia gwarancji z jej 
wystawcą).

Do tego dochodzą jeszcze dostrzegalna w orzecznic-
twie tendencja do wyraźnej przychylności względem zama-
wiających, zwłaszcza w przypadku zamówień publicznych. 
Pośrednio jest ona związana ze wskazanymi wyżej cechami 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, które jednak nie 
dotyczą każdego przypadku: wiele zależy i od redakcji samej 
umowy, i dokumentu gwarancji. Nie można wykluczyć, że 
w konkretnym przypadku zabezpieczeniu nadany zostanie 
charakter kauzalnego (mniej prawdopodobne) lub akcesoryj-
nego (bardziej prawdopodobne). To wymaga jednak drobia-
zgowej analizy gwarancji, umowy oraz innych dokumentów, 
a  także przeprowadzenia wykładni, potencjalnie również 
z zastosowaniem m.in. przesłuchania stron. Jest więc praco – 
i czasochłonne. Odwołanie się do „ugruntowanej linii orzecz-
niczej” to rozwiązanie znacznie prostsze, pozwalające szybko 
rozstrzygnąć sprawę. Pokusa takiego uproszczenia sprawy jest 

więc duża, zwłaszcza w sytuacji, gdy w referacie zalega kilka-
set lub kilka tysięcy spraw czekających na podjęcie czynności.

W aspekcie praktycznym, a  zwłaszcza finansowym, 
mamy do czynienia z przeciwstawnymi biegunami.

Jeden zajmują zamawiający, którzy notują momentalny 
przychód bez konieczności podejmowania długotrwałych 
i kosztowych czynności, jak wytoczenie powództwa, o jego 
wykazaniu tak co do zasady, jak i co do wysokości nie wspomi-
nając. Dla wypłaty z gwarancji rzeczywista zasadność roszcze-
nia nie jest istotna, chodzi wyłącznie o spełnienie przesłanek 

Chodzi wszakże o to, że tak kształtowane zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy bywa nadużywane, 
niekiedy w sposób rażący, względnie wykorzystywane jest 
jako narzędzie swoistego szantażu i wywierania presji 
na wykonawców, służącej z kolei uzyskaniu dalszych, 
nierynkowych ustępstw wobec ewentualności skorzystania 
z tego zabezpieczenia.
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formalnych określonych w doku-
mencie gwarancyjnym. Poten-
cjalny problem z  wykazaniem 
roszczenia ulega momentalnemu 
rozwiązaniu. Jest to rozwiązanie 
znacznie korzystniejsze niż np. 
dokonanie potrącenia wierzy-
telności z wierzytelnością wyko-
nawcy o zapłatę wynagrodzenia. 
Przyczyn jest co najmniej kilka: dodatkowe środki finansowe 
na koncie zamawiającego, brak uznania niewłaściwego wie-
rzytelności wykonawcy, uniknięcie zatorów płatniczych wzglę-
dem podmiotów uczestniczących w inwestycji na niższych 
szczeblach (tj. wykonawca nie zostaje pozbawiony środków, 
z których z reguły finansuje działalność podwykonawców, 
dostawców, usługodawców), uniknięcie typowego sporu „wy-
nagrodzeniowego”, zaś w ewentualnym sporze na zamawiają-
cym nie spoczywa ciężar wykazania skuteczności potrącenia, 
w tym zwłaszcza istnienia wierzytelności przedstawionej do 
potrącenia (przesłanek powstania)14. To ostatnie zagadnienie 
jest tym istotniejsze, że w orzecznictwie prezentowane jest 
stanowisko, że nawet w przypadku potrącenia wierzytelności 
o zapłatę kary umownej zamawia-
jący, niezależnie od wykazywania 
przesłanek potrącenia obowią-
zany jest wykazać istnienie i wyso-
kość potrąconej wierzytelności15.

Na drugim biegunie mamy 
wykonawców. To na nich zostaje 
przerzucony ciężar domagania 
się zwrotu środków na drodze są-
dowej – co wymaga niemałych 
nakładów czasowych i finanso-
wych – ich obciążają koszty po-
noszone na rzecz gwaranta i to 
ich wiarygodność spada, a przede 
wszystkim niemal z  dnia na 
dzień zostają pozbawieni środ-
ków w istotnej kwocie, sięgającej niekiedy kilkuset milionów 
złotych. Samo dochodzenie zwrotu tych środków bywa do-
datkowo kłopotliwe, jeżeli mamy do czynienia z podmiotami 
zagranicznym, które prowadzą rozliczenia w walutach obcych. 
Choć wypłata na rzecz beneficjenta następuje w złotych, to już 
kwota obciążająca wykonawcę (mogąca stanowić jego szkodę) 
ujmowana jest w innej walucie.

Podejmując taką tematykę nie da się uniknąć pewnych 
uogólnień, które zawsze będą krzywdzące dla tych, którzy 
postępują w inny sposób. W tym przypadku uogólnienie jest 
jednak uzasadnione, bowiem praktyka obserwowana przez 
uczestników rynku pozwala na wyciągnięcie generalnych 

14 Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2006 r., sygn. IV CSK 
299/06; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r., sygn. V CKN 
745/00.

15 Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2011 r., 
sygn. VI ACa 783/10.

wniosków i dokonanie generalnych ocen tego, w jaki sposób 
zamawiający korzystają ze swych uprawnień w zakresie zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy. 

Ocena ta nie może być pozytywna, a dowodzi tego analiza 
zagadnienia na kilku płaszczyznach.

Po pierwsze, tak wykorzystywane zabezpieczenie nale-
żytego wykonania umowy wypacza sens i cele, jakim ten in-
strument ma służyć. 

Gwarancja – czy to bankowa, czy ubezpieczeniowa – ma 
rzecz jasna chronić interes zamawiającego, ale należy pa-
miętać, że ochrona ta dotyczy ewentualności niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, które muszą być oce-
niane w kontekście ustawowych przesłanek odpowiedzialno-

ści dłużnika z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji 
umownych. Zamiast próby poznania bardziej wiarygodnej 
i przekonującej odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynie-
nia z takim przypadkiem, można zaobserwować tendencję 
do niejako „automatycznego” sięgania po zabezpieczenie lub 
co najmniej zagrożenie drugiej stronie takowym działaniem. 
Zamiast dialogu i próby koncyliacyjnego rozwiązania sporu, 
dalsza jego eskalacja poprzez sięganie po niezwykle dolegliwy 
finansowo dla wykonawców instrument. W takich okoliczno-
ściach trudno o zachowanie pozytywnych relacji, a można na-
wet zaryzykować stwierdzenie, że przed stronami już tylko 
dalsze ich ochłodzenie.

Co więcej, należy brać pod uwagę wspominane już na-
stępstwa, jakie dla wykonawcy niesie skorzystanie z gwaran-
cji przez zamawiającego, a zwłaszcza następstwa finansowe. 
Zamawiający mają tego świadomość, a pozycja pozwanego 
w ewentualnym sporze sądowym to znacznie korzystniejsza 

Dla wypłaty z gwarancji rzeczywista zasadność roszczenia 
nie jest istotna, chodzi wyłącznie o spełnienie przesłanek 
formalnych określonych w dokumencie gwarancyjnym. 
Potencjalny problem z wykazaniem roszczenia ulega 
momentalnemu rozwiązaniu. 

Na drugim biegunie mamy wykonawców. To na nich 
zostaje przerzucony ciężar domagania się zwrotu środków 
na drodze sądowej – co wymaga niemałych nakładów 
czasowych i finansowych – ich obciążają koszty ponoszone 
na rzecz gwaranta i to ich wiarygodność spada, 
a przede wszystkim niemal z dnia na dzień zostają 
pozbawieni środków w istotnej kwocie, sięgającej niekiedy 
kilkuset milionów złotych.
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sytuacja niż konieczność wytoczenia powództwa i udowodnie-
nia roszczenia. Wykonawcy i tak ponoszą największe ryzyko 
prawne i ekonomiczne w związku z realizowanymi inwesty-
cjami – zwłaszcza w obecnych realiach: konkurencja przede 
wszystkim cenowa, niska marżowość, niepewne otoczenie 
prawne, wzrost kosztów i niedobór materiałów oraz pracow-
ników – zaś opisywana praktyka zamawiających generuje po 
ich stronie dodatkowe jeszcze ryzyka.

Po drugie, zamawiający narażają siebie oraz – w przy-
padku zamówień publicznych – Skarb Państwa lub budżety 
lokalne na konieczność nie tylko zwrotu samej kwoty, która 
została wypłacona pomimo ewentualnej bezzasadności rosz-
czenia względem wykonawcy, ale także dodatkowych kosztów 
lub utraconych korzyści wykonawców stanowiących następ-
stwo skorzystania z gwarancji. Dodać trzeba do tego odsetki, 
które – zwłaszcza przy sporach, w ramach których rozliczana 
jest całościowo dana inwestycja – przy wieloletnim czasie trwa-
nia postępowania mogą istotnie zwiększyć kwotę roszczenia. 
I wreszcie koszty sądowe, który przy skomplikowanych spra-
wach mogą okazać się znacznie wyższe niż zazwyczaj, włącza-
jąc w to ewentualne odsetki od wydatków czynionych przez 
stronę przeciwną w toku postępowania (art. 98 § 12 k.p.c.). 
W ostatecznym rozrachunku może się więc okazać, że finan-
sowo zamawiający istotnie stracił. W grę wchodzi także po-
tencjalna odpowiedzialność karna osób, które podejmowały 
decyzje o skorzystaniu z gwarancji.

jak wykonawcy mogą PrzygoTować się na 
ewenTuaLne skorzysTanie z gwarancji?

Pytanie jest w pełni zasadne, ponieważ choć w ujęciu ogól-
nym pozycja wykonawcy jest znacznie słabsza aniżeli zama-
wiającego, to dysponuje on pewnymi instrumentami, które 
pozwalają zabezpieczyć jego interesy w kontekście potencjal-
nego skorzystania przez zamawiającego z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zostaną one omówione w ko-
lejności chronologicznej – od środków, które można podjąć na 
etapie zawierania umowy, w trakcie jej realizacji, aż po środki 
ochrony prawnej realizowanej przed sądem.

Krok 1 – zadbać o treść gwarancji
Zadanie znacznie trudniejsze w przypadku zamówień 

publicznych, bowiem zamawiający uprawniony jest do okre-
ślenia w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) 
kwestii nieuregulowanych P.Z.P. 2019, jak np. wymagania 
dotyczące tego, że gwarancja bankowa ma być bezwarunkowa, 
płatna na pierwsze żądanie zamawiającego itp.16 Nie jest to 
jednak niemożliwe, a wykonawcy mogą próbować wpływać 
na treść SWZ poprzez pytania do jej treści, wnioski o zmianę 
lub wniesienie odwołania na treść SWZ.

16 Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 lipca 2011 r., sygn. KIO/KD 
54/11.

fot.: trakt.eu, inwestycja: Budowa południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78, projektant: TRAKT Katowice, wykonawca: SKANSKA
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Szczególnej uwagi w kontekście wymagają następujące 
kwestie: precyzyjne wskazanie umowy, której zabezpieczeniu 
służy gwarancja; określenie katalogu roszczeń zamawiającego, 
które podlegają zabezpieczeniu; określenie przesłanek, które 
musi spełnić zamawiający w celu uzyskania wypłaty środków 
z gwarancji; powiązanie gwarancji ze stosunkiem podstawo-
wym na tyle, by nadać jej charakter akcesoryjnej.

W tym kontekście trzeba pamiętać, że czym innym są 
zarzuty ze stosunku podstawowego (np. niepowstanie rosz-
czenia, przedawnienie, wygaśnięcie etc.), a czym innym za-
rzuty ze stosunku gwarancji, dotyczące m.in. określenia źródła 
zabezpieczanej wierzytelności beneficjenta (zamawiającego). 
W oparciu o stosunek gwarancji gwarant obowiązany jest od-
mówić wypłaty środków z gwarancji wówczas, gdy żądanie nie 
dotyczy roszczenia z zabezpieczanego stosunku prawnego lub 
też nie zostały spełnione przesłanki nazywane formalnymi, 
odnoszące się do terminu i sposobu złożenia żądania wypłaty 
środków z gwarancji. Dlatego tak istotne jest staranne zreda-
gowanie tych przesłanek.

Krok 2 – ostrożność i uważność na etapie realizacji umowy 
Wykonawca i jego personel powinni skrupulatnie reje-

strować wszelkie sygnały płynące od zamawiającego, które 
mogą wskazywać na zamiar zaspokojenia swojego roszcze-
nie z gwarancji. Dotyczy to przede wszystkim koresponden-
cji kontraktowej, jednak przydatne mogą być również bieżące 
kontakty robocze oraz nieoficjalne spotkania, na których per-
sonel zamawiającego ujawniłby taki zamiar choćby pośred-
nio. Takie podejście umożliwi odpowiednio wczesne podjęcie 
środków prawnych, które zostaną przybliżone w dalszej czę-
ści artykułu.

Krok 3 – antycypowanie działań zamawiającego 
Jeżeli do wykonawcy dotrą już pierwsze sygnały wska-

zujące na zamiar sięgnięcia po gwarancję (z reguły będzie to 
pisemna informacja), to kluczowe jest możliwie niezwłoczne 
podjęcie czynności przygotowujących wykonawcę do próby 
„zablokowania” wypłaty środków z gwarancji. Te zostaną 
przedstawione poniżej, natomiast w tym miejscu należy za-
sygnalizować, że najistotniejsze znaczenie będą miały: 
• opracowanie argumentacji faktycznej (technicznej) oraz 
• zebranie i ewentualnie pozyskanie dodatkowych doku-

mentów dowodzących bezzasadności stanowiska zama-
wiającego. Przykładowo, w przypadku kary umownej za 

zwłokę, będzie to analiza terminowo-techniczna doty-
cząca przyczyn opóźnień i ich wpływu na ścieżkę kry-
tyczną projektu.
Jeżeli wykonawcy chcą skutecznie obronić się przed wy-

płatą środków z gwarancji, powinni jak najszybciej przystąpić 
do tych przygotowań, tak aby w każdej chwili być gotowym do 
zainicjowania postępowania sądowego.

Krok 4 – ścisła współpraca z doradcami prawnymi oraz 
gwarantem 

W ramach kroków 3 i 4 warto zadbać o odpowiednio wcze-
sną i ścisłą współpracę z doradcami prawnymi, którzy pomogą 
w opracowaniu strategii prawnej, doborze odpowiednich ar-
gumentów faktycznych oraz dowodów, a także zadbają o „od-
cinek” sądowy.

To jednak nie wszystko. Równie istotne są relacje z gwa-
rantem i bieżący przepływ informacji od wykonawcy. Cho-
dzi m.in. o odpowiednio wczesne poinformowanie gwaranta 
o ewentualności wystąpienia przez zamawiającego z żądaniem 
wypłaty środków czy upewnienie się, że gwarant we właściwy 
sposób interpretuje postanowienia gwarancji dotyczące prze-
słanek uwzględnienia żądania, tak formalnych, jak i mate-
rialnych (o ile mają znaczenie przy danej redakcji gwarancji). 
Ważne też, by gwarant miał świadomość, w jaki sposób wyko-
nawca interpretuje owe przesłanki, zwłaszcza jeżeli gwarancja 
miałaby mieć charakter akcesoryjny. 

Należy podkreślić, że gwarant i tak w pełni autonomicz-
nie podejmie decyzję co do wypłaty środków z gwarancji, albo-
wiem odbywa się to na podstawie stosunku prawnego, którego 
wykonawca nie jest stroną. Niemniej, warto wyposażyć gwa-
ranta w argumenty, zwłaszcza prawne, które mogą wpłynąć 
na tę decyzję. 

W dalszej kolejności wykonawca powinien wyrazić go-
towość do wspierania gwaranta w sytuacji, gdy dostrzeże on 
podstawy do zakwestionowania żądania, a zwłaszcza w opar-
ciu o stanowisko zasadzające się na akcesoryjnym charakterze 
zabezpieczenia.

Krok 5 – postępowanie sądowe
Ostatnim krokiem, poprzez który wykonawcy mogą 

próbować uniknąć wypłaty środków z gwarancji, jest zaini-
cjowanie postępowania sądowego. Zagadnienie to zostanie 
przedstawione poniżej wraz z kwestiami dotyczącymi regu-
lacji poświęconych COVID-19.

Należy podkreślić, że gwarant i tak w pełni autonomicznie 
podejmie decyzję co do wypłaty środków z gwarancji, 
albowiem odbywa się to na podstawie stosunku prawnego, 
którego wykonawca nie jest stroną. Niemniej, warto 
wyposażyć gwaranta w argumenty, zwłaszcza prawne, które 
mogą wpłynąć na tę decyzję. 
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ProBLemaTyka związana z reguLacjami doTyczącymi 
coVid-19

W chwili obecnej, na skutek wprowadzonych regulacji związa-
nych z przeciwdziałaniem COVID-19 praktyczna doniosłość 
problematyki korzystania z gwarancji bankowych i ubezpie-
czeniowych uległa czasowemu zmniejszeniu. Zgodnie z art. 
15r1 tzw. tarczy antykryzysowej17 w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogło-
szonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwo-
łania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie 
może m.in. dochodzić zaspokojenia kary umownej zastrze-
żonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykona-
nia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. Ta regulacja, w szczególności w kon-
tekście, w jakim COVID-19 wpłynął na tempo prowadzenia 
robót, w oczywisty sposób zapewniła Wykonawcom pewną 
ulgę. Ulga ta jest jednak w istocie pozorna, bowiem mowa tu 
jest jedynie o wstrzymaniu, a nie o powstrzymaniu przed ko-
rzystaniem z ustanowionych zabezpieczeń. Co więcej, z wy-
soce nieoczywistych przyczyn ustawodawca zdecydował się 
przedłużyć termin przedawnienia ww. roszczeń (art. 15 ust. 
2 ww. ustawy), pomimo tego, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
by pomimo braku możliwości skorzystania z zabezpieczenia 
zamawiający wytoczył powództwo przed sądem. Dodatkowo, 
tego rodzaju legislacja zdaje się z kolei premiować tych, spo-
śród zamawiających, którzy chcą skorzystać z zabezpieczenia 
pomimo niekoniecznie silnego przeświadczenia o zasadności 
przysługujących im wierzytelności. 

W konsekwencji powyższych regulacji wykonawcy mogą 
oczekiwać, że wraz z zakończeniem stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego dojdzie do zintensyfikowania dzia-
łań zamawiających nakierowanych na pozyskanie środków 
z zabezpieczeń należytego wykonania umowy, co stanowi dal-
szy asumpt do omówienia pozycji stron, w kontekście albo za-
pobieżenia, albo rozliczenia bezpodstawnej wypłaty środków 
z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

17 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 
z 2021 r., poz. 2095.

Prawne środki oBrony wykonawców 

Sposób obrony Wykonawcy jako zleceniodawcy wystawienia 
gwarancji jest różny, w zależności od tego, czy doszło już do 
wypłaty środków z gwarancji, czy jeszcze nie. 

Jeżeli nie doszło jeszcze do wypłaty środków z gwarancji, to 
w aspekcie procesowym, w oparciu o dotychczasową praktykę 
orzeczniczą można trzy zasadnicze kierunki działań Wyko-
nawców. Wykonawcy częstokroć wytaczają powództwo o usta-
lenie (i) nieistnienia wierzytelności zamawiającego, z którą 
związane jest roszczenie mające zostać zaspokojone z gwaran-
cji, oraz (ii) że zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie 
do zaspokojenia tego roszczenia z gwarancji (art. 189 k.p.c.), 
a ewentualnie powództwo o zaniechanie. Kluczową kwestią 
dla powodzenia takiego powództwa jest jego poprzedzenie 
wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń objętych pozwem. 
W praktyce tego rodzaju zabezpieczenia nakierowane są albo 
na nakazanie zamawiającemu powstrzymania się od pobrania 
wypłacanej kwoty, względnie, przez zakazanie gwarantowi wy-
płaty środków z gwarancji na czas trwania ww. postępowania 
(art. 730 i n. k.p.c.). 

W przypadku, gdy do wypłaty jeszcze nie doszło, w pew-
nych przypadkach orzecznictwo sądowe przyznaje wykonawcy 
ochronę tymczasową umożliwiającą wstrzymanie wypłaty 
gwarancji. Podkreślić jednak należy, że tego rodzaju zabezpie-
czenia są udzielane niezmiernie rzadko, statystycznie w mniej 
niż 10% przypadków i w praktyce ograniczone są do sytuacji 
skrajnych (np. gdy oczywiste jest, że roszczenie zamawiającego 
nie istnieje, czy też z innych względów skierowane do gwa-
ranta żądanie stanowi nadużycie). Z tej też przyczyny, zwłasz-
cza wówczas, gdy gwarancja jest np. wystawiona przez bank 
zagraniczny, widoczne są często na rynku próby uzyskiwania 
zabezpieczeń w „przyjaźniejszych” jurysdykcjach, których sądy 
w sposób bardziej „wyrozumiały” podchodzą do tematyki za-
bezpieczeń w sporach gwarancyjnych18. 

W przypadku, gdy doszło już do wypłaty środków z gwa-
rancji taka tymczasowa ochrona zabezpieczająca przed wypłatą 
gwarancji traci swój cel, gdyż wykonawca może już pozwać 
zamawiającego o zapłatę środków wypłaconych z gwarancji.

Zabezpieczane roszczenia (powództwo o ustalenie lub 

18 Zob. stan faktyczny leżący u podstaw wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-581/20 Skarb 
Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przeciwko TOTO SpA – Costruzioni 
Generali, Vianini Lavori SpA, ECLI:EU:C:2021:808.

Wykonawcy mogą oczekiwać, że wraz z zakończeniem 
stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dojdzie 
do zintensyfikowania działań zamawiających nakierowanych 
na pozyskanie środków z zabezpieczeń należytego 
wykonania umowy.
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o zaniechanie) mają charakter niepieniężny, wobec czego do-
puszczalne jest ich zabezpieczenie w taki sposób, jaki sąd uzna 
za odpowiedni, w tym poprzez unormowanie praw i obowiąz-
ków stron lub uczestników postępowania na czas trwania po-
stępowania (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.). 

Uczestnikami (stronami) tych postępowań powinni być 
wykonawca i zamawiający, a w zależności od sposobu sformu-
łowania wnioskowanego zabezpieczenia – potencjalnie rów-
nież gwarant.

Jak sygnalizowano, czynności przygotowujące do wszczę-
cia ww. postępowań powinny być podejmowane niezwłocznie 
po tym, jak wykonawca poweźmie uzasadnione obawy, że za-
mawiający zmierza do uzyskania wypłaty środków z gwaran-
cji. Konieczność wczesnej reakcji wykonawcy wynika z dwóch 
względów. Po pierwsze, tylko odpowiednio wczesne uzyska-
nie zabezpieczenia pozwoli „zablokować” wypłatę środków 
(sąd ma zasadniczo tydzień na rozpoznanie wniosku – art. 737 
k.p.c.). Jeżeli już dojdzie do wypłaty, to próby takiej „blokady” 
będą bezprzedmiotowe. Po drugie, jeżeli pismo wszczynające 
postępowanie (pozew) nie zostanie wniesione w określonym 
terminie, który może wynosić maksymalnie dwa tygodnie (art. 
733 k.p.c.), to zabezpieczenie upadnie, a więc gwarant nie bę-
dzie miał podstaw, by odmówić 
wypłaty środków z  gwarancji. 
Czasu na zgromadzenie dowodów 
i przygotowanie pozwu jest zatem 
niewiele, a dodatkowo należy mieć 
na względzie, że w sprawach pod-
legających rozpoznaniu na pod-
stawie przepisów o postępowaniu 
w sprawach gospodarczych (art. 
4581 i n. k.p.c.) – a takowe stano-
wią m.in. sprawy z umów o roboty 
budowlane i związane z procesem 
budowlanym, służące wykonaniu 
robót budowlanych (art. 4582 § 1 
pkt 5 k.p.c.) – obowiązujące bar-
dzo rygorystyczne reguły dotyczące powoływania twierdzeń 
i dowodów (art. 4585 k.p.c.). Dodatkowym utrudnieniem jest 
obowiązujący w tym postępowaniu prymat dowodu z doku-
mentów (art. 45810 k.p.c., art. 45811 k.p.c.).

Przesłankami udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopo-
dobnienie roszczenia oraz interesu prawnego.

Uprawdopodobnienie nie oznacza udowodnienia – cho-
dzi w nim o to, że w przeciwieństwie do dowodu nie stwarza 
stanu pewności, lecz jedynie uwiarygodnienie (daje wiarygod-
ność, prawdopodobieństwo) zaistnienia danej okoliczności19. 

Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza w istocie upraw-
dopodobnienie okoliczności wskazujących na zasadność rosz-
czenia (oczywiście chodzi tu o roszczenie już istniejące, a nie 

19 J. Misztal-Konecka [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. 
Art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do 
art. 243, nb. 2.

takie, które w przyszłości może się pojawić)20. Sposób upraw-
dopodobnienia będzie zależał od konkretnej sytuacji. W anali-
zowanym przypadku wykonawca powinien uprawdopodobnić 
brak podstaw umownych (w oparciu o stosunek podstawowy 
oraz gwarancję) do skorzystania z gwarancji, względnie że 
takie działanie będzie stanowiło nadużycie prawa (art. 5 k.c.).

Z kolei co tyczy się interesu prawnego, to stosownie do art. 
7301 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia ist-
nieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważ-
nie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub 
w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnię-
cie celu postępowania w sprawie. W tym przypadku chodzi 
o zapewnienie należytej ochrony prawnej wykonawcy w przy-
padku stwierdzenia w przyszłości przez sąd, że jego roszczenia 
są zasadne. Jeżeli powód dochodzi roszczenia o ustalenie lub 
ukształtowanie prawa, zabezpieczenie powinno służyć wy-
eliminowaniu sytuacji, w których ochrona zapewniona przez 
orzeczenie sądu przychodzi zbyt późno, w wyniku czego uda-
remnione są jej skutki21. Niewątpliwie jednym z takich skut-
ków uwzględnienia roszczenia wykonawcy jest ochrona przed 
poniesieniem dotkliwych konsekwencji finansowych za na-
stępstwa zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ponosi. Wy-

płata sum objętych żądaniem wypłaty z gwarancji doprowadzi 
do unicestwienia roszczeń wykonawcy o ustalenie – bezcelowe 
stanie się domaganie ustalanie, a wykonawca zmuszony bę-
dzie domagać się zwrotu kwoty uzyskanej przez zamawiają-
cego z gwarancji.

Jeżeli zabezpieczenie zostanie udzielone, w to w interesie 
wykonawcy leży możliwie niezwłoczne zawiadomienie o nim 
gwaranta, tak aby był świadomy tego, w jaki sposób jego prawa 
i obowiązki zostały ukształtowane przez sąd. Postanowienie 
o udzieleniu zabezpieczenie powinno zostać doręczone gwa-
rantowi jako uczestnikowi, jednak to może potrwać nawet 
kilkanaście dni, więc proaktywność wykonawcy jest w tym 
zakresie nader wskazana.

20 M. Muliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 
730-1217, red. J. Jankowski, wyd. 3, Warszawa 2019, Legalis, komentarz do 
art. 7301, nb. 6.

21 Zob. np.: J. Jagieła [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz., red. K. 
Piasecki, Legalis 2014, komentarz do art. 7301, nb. 9.
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stanu pewności, lecz jedynie uwiarygodnienie  
(daje wiarygodność, prawdopodobieństwo) zaistnienia 
danej okoliczności.
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W sytuacji, gdy dojdzie już do wypłaty środków z gwarancji, 
wykonawca może skierować przeciwko zamawiającemu po-
wództwo o zapłatę, które obejmowało będzie zwrot kwoty, 
jaką wskutek skorzystania z gwarancji został obciążony wy-
konawca. Co do zasady będzie to kwota co najmniej równa 
kwocie wypłaconej zamawiającemu, jednak wykonawca może 
zostać obciążony przez gwaranta także dodatkowymi opłatami 
z tytułu uruchomienia gwarancji.

Powództwo o zapłatę może być oparte na następujących 
podstawach prawnych: (i) przepisach o bezpodstawnym wzbo-
gaceniu (art. 405 k.c.); (ii) przepisach o odpowiedzialności od-
szkodowawczej (art. 471 k.c., względnie art. 415 k.c.).

W pierwszym przypadku, jak podnosi się w orzecznic-
twie, w razie zapłaty przez gwaranta na rzecz beneficjenta 
sumy gwarancyjnej, mimo braku uzasadnienia materialno-
prawnego w stosunku podstawowym, rozliczenie korzyści 
majątkowej następuje pomiędzy stronami tego stosunku 
(podstawowego). W przypadku braku podstaw do wykorzy-
stania gwarancji przez beneficjenta, roszczenie zleceniodawcy 
gwarancji należy rozpatrywać na podstawie art. 405 k.c. jako 
żądanie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia do kwoty wyko-
rzystanej gwarancji22. Roszczenie powinno obejmować więc 
kwotę, o którą wzbogacił się zamawiający.

Drugą podstawą wchodzącą w rachubę są przepisy o od-
powiedzialności odszkodowawczej. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że aby do działania zamawiającego odnieść art. 471 k.c., 
to musi to dotyczyć tych jego obowiązków dłużnych, nie zaś 
wierzycielskich. Jest to o tyle istotne, że w klasycznym ujęciu 
umowy o roboty budowlane na gruncie art. 647 k.c. obowiąz-
kiem dłużnym zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia 
(świadczenie wzajemne), zaś pozostałe jego obowiązki prze-
widziane w tym przepisie wchodzą w zakres wierzycielskiego 
obowiązku współdziałania z wykonawcą23. W przypadku 
umowy zawierającej dodatkowo postanowienia dotyczące za-
bezpieczenia (porozumienie o daniu zabezpieczenia), danie ta-
kiego zabezpieczenia stanowi świadczenie uboczne dłużnika 

22 Zob. np.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 2010 r., 
sygn. V ACa 389/10; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2016 r., 
sygn. II CSK 388/15; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2010 r., 
sygn. V CSK 233/09, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 
kwietnia 2015 r., sygn. I ACa 187/15; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 2 marca 2017 r., sygn. I ACa 412/16.

23 E. Zielińska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część 
szczególna (art. 535-764(9)), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, LEX, 
komentarz do art. 647, uwaga nr 19. Autorka ta wskazuje: „Wykonanie 
świadczenia przez wykonawcę jest niemożliwe bez spełnienia przez inwestora 
wynikających z umowy obowiązków związanych z przygotowaniem 
inwestycji do realizacji. Chodzi tu o wiele konkretnych obowiązków, które 
mieszczą się w szeroko rozumianym, specyficznym dla umowy o roboty 
budowlane, obowiązku współdziałania inwestora z wykonawcą. W definicji 
ustawowej wymienione zostały dwa takie konkretne obowiązki, a mianowicie 
dostarczenie projektu i przekazanie terenu budowy. Obowiązki te nie wchodzą 
w zakres świadczenia inwestora, które stanowi zapłata wynagrodzenia, 
natomiast ich wykonanie warunkuje spełnienie świadczenia przez 
wykonawcę. W związku z tym należy uznać, że są to obowiązki leżące po 
stronie wierzyciela, funkcjonalnie związane z długiem wykonawcy. Przyjęcie 
tego stanowiska prowadzi do wniosku, że w przypadku ich niewykonania 
zastosowanie znajdą przepisy o zwłoce wierzyciela”.

(wykonawcy)24, natomiast kwestia skorzystania z takiego za-
bezpieczenia należy zasadniczo do domeny relacji między 
beneficjentem a gwarantem. W tej relacji dłużnikiem jest gwa-
rant, wierzycielem zaś beneficjent (zamawiający). 

Obowiązek o charakterze dłużnym, przybierający jed-
nocześnie postać świadczenia ubocznego zamawiającego, 
w danym przypadku może dać się jednak wyprowadzić z po-
stanowień określających warunki skorzystania z gwarancji 
względnie z przepisów ustawy, regulujących cel zabezpiecze-
nia (art. 449 ust. 2 P.Z.P. w zw. z art. 56 k.c.). Tak określane po-
stanowienia umowy warunkują dopuszczalność skorzystania 
z zabezpieczenia, a z drugiej strony, co najmniej a contrario 
określają sytuacje, w których do skorzystania zabezpieczenia 
dojść nie powinno. Warto przy tym pamiętać, że dokonując 
oceny, czy mamy do czynienia ze świadczeniem dłużnika, nie 
należy ograniczać się do przepisów dotyczących danej umowy, 
ale uwzględnić także cel zachowania się i funkcję, jaką dane za-
chowanie dłużnika spełnia ze względu na cel zobowiązania25.

Swoje roszczenie odszkodowawcze wykonawca będzie 
wywodził ze skorzystania przez zamawiającego z gwarancji 
w sytuacji, w której nie doszło do spełnienia przesłanek umow-
nych. Zdarzeniem szkodzącym będzie skorzystanie z gwa-
rancji – ergo naruszenie obowiązku nieczynienia – a szkodą, 
pozostającą w adekwatnym związku przyczynowym, kwoty, 
którymi gwarant obciąży z tego tytułu wykonawcę, ewentual-
nie inne straty lub utracone korzyści stanowiące normalne, ty-
powe następstwo działania zamawiającego (art. 361 § 1 – 2 k.c., 
art. 363 § 1-2 k.c.). Ad casum roszczenie oparte na tej podstawie 
może obejmować większą kwotę niż wywodzone z art. 405 k.c.

Podsumowanie

Praktyka korzystania przez zamawiających z gwarancji ban-
kowych i ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy o roboty budowlane pokazuje, 
że znaczne uprzywilejowanie jednej ze stron stwarza pole do 
nadużyć, a pokusa nadmiernego korzystania z przyznanych 
uprawnień bywa niezwykle silna (od strony teoretycznej analo-
giczny problem, tyle że w odwrotnej konfiguracji podmiotowej, 
mógłby potencjalnie występować na gruncie regulacji art. 6491-
art. 6495 k.c. i gwarancji zapłaty). Wykonawcy, choć ich sytu-
acja w tym aspekcie nie jest łatwa, nie są pozbawieni środków 
prawnych służących ochronie ich interesów. By w pełni z nich 
skorzystać, konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie 
i szybka reakcja na to, co dzieje się na budowie. Wobec krótkich 
terminów na wypłatę środków z gwarancji, w tym przypadku 
decydujące znaczenie może mieć nawet jeden dzień.

 

24 Zob. powołanych już autorów, którzy wskazują, że danie zabezpieczenia 
stanowi świadczenie uboczne dłużnika: T. Dybowski, A. Pyrzyńska [w:] 
Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 5, red. K. 
Osajda, wyd. 3, Warszawa 2020, s. 223, nb. 21. 

25 S. Grzybowski [w:] System Prawa Cywilnego. Tom III, część 1. Prawo 
zobowiązań – część ogólna, red. tomu Z. Radwański, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 87.
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Dyrektor Sektora Budownictwa i Nieruchomości 

w GrECo Polska

Od wielu lat polski rynek budowlany stanowi ważną część naszej gospo-
darki, z udziałem PKB na poziomie ponad 10%. Rola budownictwa oka-
zała się istotna na początku pandemii COVID-19, gdy podjęto decyzję 
o kontynuowaniu robót na rozpoczętych kontraktach. Wiele kontraktów 

przedstawia się w mediach, pokazując sukcesy w zakresie postępu lub zakończenia 
prac. Z drugiej strony brak przetargów w danym okresie budzi obawy w zakresie 
najbliższej przyszłości.

W tym artykule skupiam się na kluczowych kwestiach związanych z ubezpie-
czeniami dla sektora budownictwa. W zakresie najważniejszych produktów ubezpie-
czeniowych dla branży budowlanej istotną rolę pełnią gwarancje ubezpieczeniowe 
i ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Produkty ubezpieczeniowe mają na celu zapewnić wsparcie przedsiębiorstwom 
przez transfer lub zmniejszenie ryzyka i uzyskanie rekompensaty. W opracowaniu 
opisuję, w jakiej fazie znajdują się dzisiaj rynki ubezpieczeniowe, w części dotyczą-
cej sektora budownictwa. Podejmuję się również próby odpowiedzi na pytanie, jak 
może wyglądać sytuacja na rynku w najbliższej przyszłości.

Przy analizie obecnego stanu rynku należy rozdzielić tendencje, które obserwujemy 
w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych od trendów dotyczących ubezpieczeń prac 
budowlanych. Te ostatnie podlegają dość dynamicznym zmianom w ostatnim cza-
sie, dlatego w pierwszej kolejności omawiam ubezpieczenia budowlano-montażowe 
(zwanych potocznie CAR od angielskiej nazwy Contractor’s All Risks).

Przyczyn dzisiejszej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym w Polsce nie należy 
upatrywać jedynie w pandemii. Od 2018 roku pojawiały się wyraźne sygnały z zagra-
nicznych rynków ubezpieczeniowych, informujące o „twardnieniu” rynków w zakre-
sie ubezpieczeń dla budownictwa. Poczynając od syndykatów Lloyda, również inne 
rynki ubezpieczeniowe informowały o zaostrzeniu polityki ubezpieczeń w zakresie 
nowych kontraktów budowlanych, a nawet o wycofywaniu się z oferowania tego ro-
dzaju ubezpieczeń. W Polsce te symptomy były już widoczne w 2019 roku, a trend 
wzmocnił się wyraźnie w czasie pandemii COVID-19.

Duży wpływ na obecną sytuację ma przede wszystkim szkodowość firm z sek-
tora budownictwa. Można zauważyć dużą selektywność ze strony ubezpieczycieli 
w zakresie analizy danego kontraktu, ale również poszczególnych spółek. Podmioty 
o dużej szkodowości lub o gorszych wynikach finansowych (w zakresie gwarancji) są 
postrzegane jako mniej atrakcyjne dla ubezpieczycieli. Natomiast firmy, które mają 
dobre wyniki i zadowalającą szkodowość (z wyjątkami kontraktów o podwyższonym 
ryzyku), mniej odczuwają skutki wprowadzanych zmian.

Rynek ubezpieczeń i gwarancji 
dla wykonawców sektora 
budowlanego
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Kwestie szkodowości spowodowały, że niektórzy ubez-
pieczyciele w Polsce odstąpili od oferowania ubezpieczeń prac 
budowlano-montażowych, szczególnie dla kontraktów infra-
strukturalnych. Także bardziej skomplikowane kontrakty, jak 
na przykład tunele, czy projekty hydrotechniczne cieszą się 
wśród ubezpieczycieli umiarkowanym zainteresowaniem, co 
przedkłada się na oferowane warunki.

Wspomniane powyżej czynniki spowodowały na prze-
strzeni około dwóch lat między innymi: wzrost stawek, 
mniejszą skłonność do oferowania szerokiego zakresu ubez-
pieczenia w porównaniu do poprzednich okresów oraz wzrost 
udziału własnych (franszyz redukcyjnych).

Głównym źródłem szkód są oczywiście czynniki pogo-
dowe, które potęgowane przez obecne zmiany klimatyczne, 
oznaczają, że nie należy oczekiwać w najbliższej przyszłości 
zmiany trendu, również z powodu częstych anomalii i gwał-
townego charakteru tych zjawisk. Zakres ubezpieczenia 
prac budowlano-montażowych obejmuje szkody o charakte-
rze nagłym i niespodziewanym, 
a zjawiska pogodowe są jednym 
z najistotniejszych przypadków 
w tym zakresie.

Nie jest zaskoczeniem fakt, 
że niezwykle rzadko kontrakty 
w budownictwie kończą się w pla-
nowanym terminie. Niezależnie 
od przyczyn przedłużeń, ubez-
pieczyciele nie zawsze są skłonni 
do utrzymania dotychczasowych 
warunków i chcą renegocjować 
warunki przedłużenia okresu 
ubezpieczenia (np. w zakresie FI-
DIC – do wystawienia Świadectwa 
Przejęcia). Jest to spowodowane 
obawą o ryzyka pogodowe i wydłużonym ryzykiem w tym za-
kresie, często o kilka lub kilkanaście miesięcy. W rezultacie, 
warunki przedłużenia wymagają długich i indywidualnych 
negocjacji.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest postępująca koncen-
tracja rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Ma to swoje kon-
sekwencje, ponieważ w ubezpieczeniach dużych kontraktów 
jeden ubezpieczyciel nie jest w stanie lub nie jest zaintere-
sowany przedstawieniem samodzielnie oferty i wymaga ona 
zaangażowania kilku ubezpieczycieli. W Polsce przyjął się od 
wielu lat model koasekuracji, czyli procentowego udziału po-
szczególnych ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia. Na 
przykład dla kontraktu drogowego na budowę drogi ekspre-
sowej o wartości ok. 0,5 mld zł, istnieje duże ryzyko braku 
konkurencyjności, czyli niemożność uzyskania drugiej lub 
następnych ofert.

Jeszcze kilka słów o wspomnianych wcześniej kontrak-
tach o podwyższonym ryzyku. W ostatnich latach coraz więcej 
występuje w Polsce kontraktów hydrotechnicznych, energe-
tycznych oraz z obszaru ochrony środowiska. Podlegają one 
bardziej restrykcyjnemu podejściu ze strony ubezpieczycieli 

z uwagi na zakładane wyższe ryzyko zaistnienia szkody 
o znacznym rozmiarze. Stosowane ograniczenia w umowach 
ubezpieczenia polegają m.in. na stosowaniu podlimitów w za-
kresie powodzi i innych ryzyk mokrych oraz szeregu klauzul 
i postanowień, których celem jest ograniczenie odpowiedzial-
ności zarówno od strony zakresu, jak i kwoty.

Z punktu widzenia ubezpieczyciela, co zrozumiałe, naj-
ważniejsza jest rentowność. Nie dotyczy to oczywiście każ-
dej polisy indywidualnie, ale całego portfela danego rodzaju 
ryzyk (czyli wszystkich kontraktów budowlanych), które są 
w posiadaniu towarzystwa ubezpieczeniowego. Z uwagi na 
wartość szkód oraz na fakt, że ubezpieczenie jest zawierane 
na okres całej inwestycji (przyjmijmy w uproszczeniu średnio 
3 lata) z włączeniem dodatkowego pokrycia w okresach gwa-
rancyjnych, powoduje to konieczność symulacji w przyszłość. 
Trzeba określić, po jakim koszcie według stanu na dzisiaj jest 
możliwe zapewnienie rentowności portfela w następnych 
okresach. Wielu ubezpieczycieli mierzy się z tym problemem 

i dlatego w obecnej sytuacji wybiera metodę przedstawienia 
drogiej oferty albo rezygnuje z oferowania tych ubezpieczeń do 
czasu wygaszenia aktywnych polis. Tempo wprowadzania tych 
zmian może być dla wielu klientów szokujące, ale z punktu 
widzenia ubezpieczycieli jest to konieczne w celu jak najszyb-
szego zagwarantowania rentowności portfela.

Wydaje się, że w ramach tej tendencji restrykcyjność wa-
runków może spowodować, że dla wybranych kontraktów 
warto będzie porównywać warunki z zagranicznych rynków 
ubezpieczeniowych. Do tej pory wykorzystanie rynków zagra-
nicznych było możliwe tylko w przypadku bardzo dużych ry-
zyk oraz trudnych do akceptacji ryzyk lub branż. Korzyścią 
dla klientów, w szczególności wykonawców z rynku polskiego, 
będzie przede wszystkim większa liczba i konkurencyjność 
ofert. To powinno wpłynąć na większą elastyczność propono-
wanych warunków.

Zmiany powinny też objąć wzory umów i dokumentów 
przetargowych (np. SWZ). W szczególności wymogi ubezpie-
czeniowe nakładane przez drugą stronę kontraktu (zamawia-
jących), w świetle opisanych powyżej tendencji, okazują się 
dzisiaj nieaktualne. Wymagają zatem zdecydowanej dyskusji, 

Wielu ubezpieczycieli mierzy się z tym problemem i dlatego 
w obecnej sytuacji wybiera metodę przedstawienia drogiej 
oferty albo rezygnuje z oferowania tych ubezpieczeń do 
czasu wygaszenia aktywnych polis. Tempo wprowadzania 
tych zmian może być dla wielu klientów szokujące, ale 
z punktu widzenia ubezpieczycieli jest to konieczne w celu 
jak najszybszego zagwarantowania rentowności portfela.
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w jaki sposób powinny zostać dopasowane do obecnej sytuacji 
rynkowej w zakresie ubezpieczeń.

Powyższym wnioskiem przechodzę do kwestii gwarancji 
ubezpieczeniowych. Gwarancje są poszukiwanym produktem 
wśród wykonawców. Uzyskanie gwarancji determinuje często 
możliwość wystąpienia w przetargu lub podpisanie umowy. 
Oczywiście gwarancje ubezpieczeniowe nie są jedynym roz-
wiązaniem. Wykonawca może też skorzystać z gwarancji 
bankowych, skorzystać z kaucji lub poręczeń, jednak z uwagi 
na kwestie cash-flow i braku konieczności „zamrażania” go-
tówki, zainteresowanie tym produktem jest wysokie. O jakich 
kwotach jest mowa, pokazuje przykład gwarancji należytego 
wykonania kontraktu. Wymagana kwota zabezpieczenia w wy-
sokości 10% wartości dla kontraktu wartego kilkaset milionów 
złotych, może oznaczać dla wykonawcy duże obciążenie po 
stronie przepływów finansowych. 
Gwarancja ubezpieczeniowa na tę 
kwotę, wykupywana np. za 1,5% 
rocznie daje możliwość optyma-
lizacji zabezpieczenia, a  koszt 
jest akceptowalny, tym bardziej 
obecnie w warunkach wysokiej 
inflacji.

W zakresie gwarancji istnieje 
wiele aspektów, które ostatecz-
nie wpływają na apetyt ubezpie-
czycieli. Proponują oni obecnie 
gwarancje wadialne, należytego 
wykonania kontraktu, usunięcia 
wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Od wielu lat głównym pro-
blemem jest długość okresów gwarancji, łącznie często wykra-
czająca poza dopuszczalne okresy oferowane przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe. Dziś występują gwarancje o łącznym okresie 
8 i 10 lat, a mówi się o jeszcze dłuższym czasie. Akceptowal-
ność tak długich okresów może nie być możliwa z uwagi na 
uzgodnienia z reasekuratorami, którzy nie wyrażają zgody na 
tak długą ekspozycję.

Przedłużenia kontraktów mają duże znaczenie także 
w zakresie gwarancji. Powodują kolejne wydłużenia i tak dłu-
gich okresów gwarancji i nie zmniejszają wysokości udzielo-
nego limitu gwarancyjnego. Przez zamrożenie przyznanych 

limitów dla kontraktów istniejących, nie jest możliwe uzyska-
nie limitu gwarancyjnego na nowe kontrakty, które wciąż są 
kluczową potrzebą klientów. W przypadku ogłoszenia dużej 
ilości przetargów, potrzeby będą odpowiednio zwiększone. Do-
datkowo wpływ na wysokość gwarancji będzie miała wyższa 
cena kontraktu, powodowana przede wszystkim wzrostem cen 
materiałów. Te aspekty sprawiają, że potrzeby mogą się oka-
zać nie do zrealizowania w ramach obecnej podaży rynków 
ubezpieczeniowych.

Ubezpieczyciele oceniają klientów w sposób selektywny, 
analizując ich sytuację finansową. Duże znaczenie mają także 
wypłaty z gwarancji, nie tylko w ocenie pojedynczego ubezpie-
czyciela, lecz także całego rynku. Czynnikiem łagodzącym jest 
świadoma polityka regresowa, czyli możliwość szybkiego od-
zyskania od klientów przez ubezpieczycieli wypłaconych kwot 

beneficjentom, w czym powinna pomagać skuteczna polityka 
stosowanych zabezpieczeń. Warto dodać, że nowych zabez-
pieczeń nie da się realizować w nieskończoność, na co skarżą 
się klienci, którzy muszą przedstawiać wiele zabezpieczeń, 
w związku z wymogami narzucanymi przez różne podmioty 
finansowe.

Na politykę ubezpieczycieli w Polsce wpływ mają do-
datkowo ich reasekuratorzy oraz własna strategia w zakre-
sie akceptacji ryzyk. Wspomniana wcześniej koncentracja 
towarzystw ubezpieczeniowych nie jest na pewno dobrym 
zjawiskiem z punktu widzenia klientów. Powstaje pytanie, 
czy na rynek wejdą nowi dodatkowi gwaranci, np. z rynków 

Przedłużenia kontraktów mają duże znaczenie także 
w zakresie gwarancji. Powodują kolejne wydłużenia i tak 
długich okresów gwarancji i nie zmniejszają wysokości 
udzielonego limitu gwarancyjnego. Przez zamrożenie 
przyznanych limitów dla kontraktów istniejących, nie jest 
możliwe uzyskanie limitu gwarancyjnego na nowe kontrakty, 
które wciąż są kluczową potrzebą klientów.

Zmiany powinny też objąć wzory umów i dokumentów 
przetargowych (np. SWZ). W szczególności wymogi 
ubezpieczeniowe nakładane przez drugą stronę 
kontraktu (zamawiających), w świetle opisanych 
powyżej tendencji, okazują się dzisiaj nieaktualne. 
Wymagają zatem zdecydowanej dyskusji, w jaki 
sposób powinny zostać dopasowane do obecnej 
sytuacji rynkowej w zakresie ubezpieczeń.
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zagranicznych, którzy będą zainteresowani oferowaniem limi-
tów gwarancyjnych w Polsce. Pojawienie się takich możliwości 
może zwiększyć konkurencyjność nie tylko pomiędzy ubez-
pieczycielami, ale również w zakresie wyboru, czy skorzystać 
z gwarancji bankowej, czy z gwarancji ubezpieczeniowej.

Podsumowując, ubezpieczyciele mają do wyboru kon-
tynuowanie obecnych tendencji, co nie zapewni rozwoju na 
rynku lub zmianę i dopasowanie się do większych oczeki-
wań branży budowlanej. Obecnie wiele podmiotów z sektora 
z większą uwagą analizuje koszty, związane ze wzrostem cen 
materiałów, cen energii i gazu. Analogicznie będą postępo-
wać z kosztami ubezpieczeń. Można oczywiście oczekiwać 
większej możliwości uzyskania ofert z rynków zagranicz-
nych. Nie należy jednak oczekiwać rewolucji, a raczej szukać 
punktu równowagi i akceptowalności dla obu stron umów 
ubezpieczenia.

Na pewno duże oczekiwania branży są kierowane w stronę 
zamawiających. Pierwszym krokiem, o ile dzisiaj nie są oni 

w stanie jeszcze zmienić zapisów w aktualnych przetargach, 
jest większa elastyczność i zrozumienie przy akceptowaniu 
polis wykonawców, przede wszystkim w zakresie kontraktów, 
podlegających zamówieniom publicznym. Kolejnym krokiem 
powinno być podjęcie dialogu i wypracowanie standardów, bar-
dziej dopasowanych do aktualnej rzeczywistości. W przypadku 
gwarancji ubezpieczeniowych dużym postępem byłoby wy-
pracowanie jednego standardu wzoru gwarancji, co powinno 
zwiększyć również apetyt po stronie gwarantów.

Na zakończenie, dwa słowa o najciekawszych trendach 
w zakresie ubezpieczeń, które mogą mieć zastosowanie w sek-
torze budowlanym. Warto wspomnieć o ubezpieczeniu od cy-
berryzyk (Cyber insurance) i ubezpieczeniach parametrycznych 
(Parametric Insurance). Oba ubezpieczenia zapewniają pokry-
cie strat finansowych i mogą stać się istotnym dopełnieniem 
polityki zarządzania ryzykiem firm z sektora budowlanego.

 

fot.: trakt.eu, inwestycja: Drogowa Trasa Średnicowa odcinek od km 29+135 do km 31+400 Kontrakty 7, 8 w Katowicach,
projektant części drogowej: TRAKT Katowice, wykonawca: POLIMEX S.A.

Na pewno duże oczekiwania branży są kierowane w stronę 
zamawiających. Pierwszym krokiem, o ile dzisiaj nie są oni 
w stanie jeszcze zmienić zapisów w aktualnych przetargach, 
jest większa elastyczność i zrozumienie przy akceptowaniu 
polis wykonawców, przede wszystkim w zakresie 
kontraktów, podlegających zamówieniom publicznym. 
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Idea była prosta i słuszna zarazem. Realizacja inwestycji budowlanej 
jest przedsięwzięciem wiążącym się ze znacznymi kosztami. 
Koszty te awansem pokrywa wykonawca, realizując roboty. Dajmy 
mu więc narzędzie zapewniające bezpieczeństwo jego interesom 
finansowym. Jednak teoria rozminęła się z praktyką.

gwarancja zaPŁaTy wynagrodzenia wykonawcy w PrzePisacH

Jeżeli nie natknąłeś się wcześniej na temat gwarancji zapłaty wynagrodzenia wyko-
nawcy1 zapraszam na przyspieszony kurs „Gwarancja 101”.

Gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy w celu za-
bezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 6491 § 1 K.c.). 
Ochronie podlega wynagrodzenie określone w umowie oraz ewentualnie zapłata za 
roboty dodatkowe lub konieczne do wykonania umowy, jeżeli inwestor zaakceptował 
takie prace na piśmie (art. 6493 § 1 K.c.). Inwestor ma do dyspozycji cztery formy ta-
kiego instrumentu – gwarancję bankową, ubezpieczeniową, akredytywę bankową 
oraz poręczenie banku (art. 6491 § 2 K.c.).

O zabezpieczenie wykonawca może wystąpić do kontrahenta w każdym czasie 
(art. 6493 § 1 K.c.). Inwestor ma natomiast związane ręce, jeżeli chodzi o wprowa-
dzenie do umowy rozwiązań, które miałyby zamknąć albo ograniczyć wykonawcy 
drogę do uzyskania gwarancji zapłaty (art. 6492 § 1 K.c.).

Jeżeli inwestor w wyznaczonym mu przez wykonawcę terminie nie wywiąże się 
z obowiązku przekazania gwarancji zapłaty przed wykonawcą otwiera się możliwość 
zerwania współpracy przez odstąpienie od umowy (art. 6494 § 1 K.c.).

I właśnie ta możliwość w praktyce stała się przyczyną, dla której w przypadku 
wystąpienia poważnych turbulencji przy prowadzeniu robót w wykonawcach nagle 
budzi się przemożna potrzeba zabezpieczenia uzyskania wynagrodzenia dzięki 
gwarancji zapłaty.

furTka szeroko oTwarTa

Do atrakcyjności scenariusza gwarancyjno-odstąpieniowego przyłożyły rękę sądy. 
Swoimi wyrokami wyjaśniały one bowiem detale gwarancji zapłaty w sposób bardzo 
(BARDZO) korzystny dla wykonawców.

1 dalej „gwarancja zapłaty”

Gwarancja odstąpienia zapłaty 
wynagrodzenia wykonawcy

Łukasz mróz
Partner zarządzający kancelarii  

Mróz Radcy Prawni SP. p. 

O zabezpieczenie 
wykonawca może wystąpić 
do kontrahenta w każdym 
czasie (art. 6493 § 1 K.c.). 
Inwestor ma natomiast 
związane ręce, jeżeli 
chodzi o wprowadzenie do 
umowy rozwiązań, które 
miałyby zamknąć albo 
ograniczyć wykonawcy 
drogę do uzyskania 
gwarancji zapłaty 
(art. 6492 § 1 K.c.).
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Przede wszystkim stwierdzały, że obowiązek przedło-
żenia gwarancji zapłaty jest niezależny od zachowania in-
westora2. Możliwość domagania się gwarancji zapłaty rządzi 
się tymi samymi prawami, co wizyta w centrum handlowym 
z trzylatkiem w okresie przedbożonarodzeniowym. Jeżeli wy-
patrzy wśród dekoracji i lampek bazę „Psiego patrolu” złoży 
żądanie jej wydania „bo chcę!” i nagłośnienie w centrum han-
dlowym nie wygeneruje dość decybeli, żeby zagłuszyć te żą-
danie odpowiednio głośnym „Last Christmas”3. Na tej samej 
zasadzie zażądanie przez wykonawcę wydania gwarancji = 
obowiązek jej przekazania przez inwestora4. Niezależnie od 
posiadanych ewentualnie argumentów.

W grę nie muszą wchodzić opóźnienia w dotychczaso-
wych płatnościach5. Fakt, że środki na zapłatę pochodzą z kre-
dytu bankowego, co sprawia, że jest to bezpieczny pieniądz, 
także nie pozwala inwestorowi zbyć wykonawcy6. Podobne re-
zultaty daje powoływanie się na argument „Jestem publicznym 
zamawiającym, więc masz do czynienia z pewnym płatni-
kiem7. Ba! Nawet Skarb Państwa musi pokornie zastosować 
się do żądania wykonawcy8. W końcu także rwanie szat/wło-
sów z głowy poparte wykrzykiwaniem „To zwyczajnie nie w po-
rządku!”9 raczej nie padnie na sali sądowej na podatny grunt10. 
Jeżeli chodzi bowiem o hasła spod znaku „zasady słuszności”, 
„zasady uczciwego obrotu”, „zasady uczciwości oraz lojalności” 
sądy mają kilka kontrargumentów. 

Od podstawowego, czyli przepisy po prostu zostały tak 
napisane i nie można wykonawcy czynić zarzutu, że robi to, 
co zrobić może11. Przez zauważanie (swoją drogą, trafnie), że 
jeżeli mamy konflikt interesów na linii inwestor-wykonawca to 
trudno stwierdzić, dlaczego to pierwsza z tych stron zasługuje 
na bardziej troskliwą ochronę prawną12. Kończąc na podnosze-

2 wyr. SA we Wrocławiu z 30.12.2013 r., I ACa 1259/13
3 Pozdrawiam z tego miejsca innych rodziców i życzę nam wszystkim siły 

w tym trudnym okresie.
4 wyr. SN z 23.03.2017 r., V CSK 393/16
5 wyr. SA w Warszawie z 15.10.2018 r., VI ACa 513/17
6 wyr. SA w Poznaniu z 14.03.2018 r., I AGa 28/18
7 wyr. SO w Poznaniu z 16.11.2018 r., XII C 2018/17
8 wyr. SA w Gdańsku z 18.08.2020 r., V AGa 31/20
9 w wersji prawniczej – Jest to nadużycie przez wykonawcę uprawnienia do 

żądania gwarancji!
10 wyr. SA w Białymstoku z 10.12.2015 r., I ACa 800/15
11 wyr. SN z 23.03.2017 r., V CSK 393/16
12 wyr. SN z 23.03.2017 r., V CSK 393/16

niu, że działanie w najlepszym interesie wykonawcy (a takim 
może być katapultowanie się z problematycznego kontraktu 
i zainkasowanie odprawy na do widzenia13) poczytać można 
wręcz za właściwą realizację przez osoby zarządzające spółką 
obowiązku dbałości o jej interesy14. 

Możliwość uzyskania gwarancji istnieje zarówno w przy-
padku kontraktów w modelu „Buduj”, jak i „Zaprojektuj i buduj”15. 

wina niewinnego

Gdyby sama szerokość furtki otwieranej przed wykonawcą 
nie była wystarczającym problemem z perspektywy inwe-
stora ma on przed sobą perspektywę dotkliwych konsekwen-
cji finansowych. 

Jeżeli wykonawcy uda się zrobić krok przez furtkę z auto-
matu trzeba będzie przyjąć, że odstąpienie nastąpiło z winy in-
westora16. Inwestor rozliczany jest więc z rezultatu i nie ma co 
liczyć na pamiątkowy dyplom z nadrukiem „Dzięki za udział 
w biegu po gwarancję zapłaty. Starałeś się.”. Dlaczego? Po-
nieważ cel przepisów wiąże się z rzeczywistym udzieleniem 
ochrony wynagrodzeniu wykonawcy, a nie jedynie wymaga-
niem od inwestora starannych działań zmierzających do usta-
nowienia zabezpieczenia17. 

Mamy więc kolejny ślepy zaułek argumentacji inwestora 
– „Robiłem co mogłem, ale uzyskanie gwarancji zapłaty było 
obiektywnie ponad moje siły”18. 

Jest to szczególnie trudne do przełknięcia w przypadku 
zamawiających z sektora jednostek samorządu terytorialnego. 
Uzyskanie zabezpieczenia będzie się bowiem często wiązało 
z koniecznością przeprowadzenia procedury zakupowej pod-
legającej reżimowi P.z.p. A w takim przypadku nawet, jeżeli 
na korytarzach urzędu kurz będzie się podnosił za pracow-
nikami sprintem odhaczającymi kolejne kroki dla udzielenia 
odpowiedniego zamówienia, termin 45 dni (art. 6494 § 1 K.c.) 
ze sporym prawdopodobieństwem okaże się dedlajnem nie 
do utrzymania. 

13 szerzej na ten temat niżej
14 wyr. SA w Poznaniu z 08.04.2021 r., I AGa 6/20
15 wyr. SA w Krakowie z 25.10.2017 r., I ACa 573/17
16 wyr. SN z 23.03.2017 r., V CSK 393/16
17 wyr. SA w Warszawie z 04.02.2016 r., VI ACa 36/15
18 wyr. SA w Gdańsku z 18.08.2020 r., V AGa 31/20

Gdyby sama szerokość furtki otwieranej przed wykonawcą 
nie była wystarczającym problemem z perspektywy 
inwestora ma on przed sobą perspektywę dotkliwych 
konsekwencji finansowych. 
Jeżeli wykonawcy uda się zrobić krok przez furtkę 
z automatu trzeba będzie przyjąć, że odstąpienie nastąpiło 
z winy inwestora.
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Warto zauważyć, że dla samego wykonawcy ta reguła 
może okazać się mieczem obosiecznym. Przepisy regulujące 
gwarancję zapłaty stosuje się do umów zawartych między 
wykonawcą a podwykonawcami (art. 6495 K.c.). Jeżeli więc 
na placu budowy podwykonawcy zorganizują rokosz, reali-
zując wyrażoną przez imć Zagłobę zasadę ruszania kupą, 
wykonawcę może czekać stresujący okres wymiany mejli ze 
zwrotami takimi jak „zdolność finansowa”, „dodatkowe za-
bezpieczenia” i „słuchajcie, na pewno możemy się dogadać”. 

duży racHunek do oPŁacenia

Niesprostanie wymogom wykonawcy ma bolesne skutki dla 
finansów zamawiającego.

U Dostojewskiego kara towarzyszyła zbrodni. U inwestora 
kara towarzyszy odstąpieniu przez wykonawcę od umowy. 
Skoro bowiem mamy przesądzone automatycznie, że samo 
odstąpienie wykonawcy oznacza winę inwestora to pośrednio 
przyklepujemy też podstawę do naliczenia przez wykonawcę 
inwestorowi kary za odstąpienie od kontraktu, o ile została 
ona przewidziana19. Z kronikar-
skiego obowiązku zaznaczę, że 
w ostatnim czasie w orzecznic-
twie padły stwierdzenia, że w ta-
kim scenariuszu kara umowna 
nie przysługuje wykonawcy. Stoi 
za tym przyjęcie, że przekazanie 
gwarancji zapłaty stanowi zobo-
wiązanie pieniężne, a z takim nie 
można powiązać skutecznie kary 
umownej20. Osobiście traktuję 
jednak te głosy jako przypadki bu-
dowania argumentacji do ochrony 
inwestora przed działaniem wy-
konawcy, które sąd ocenił jako zasługujące na przewrócenie 
oczami, a nie na korzystny wyrok.

Ale to nie koniec złych wieści dla inwestora/dobrych 
wieści dla wykonawcy. Niezależnie od ewentualnej kary wy-
konawca może żądać zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
był gotów wykonać, lecz nie zrealizował ich, ponieważ doznał 
przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora (art. 6494 § 3 
K.c.)21. W założeniu ta zasada ma umożliwić wykonawcy uzy-
skanie zysku, który wypracowałby realizując inwestycję. In-
westor może bowiem od kwoty wynagrodzenia odliczyć to, 
co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót. Sęk 
w tym, że to inwestor musi udowodnić wykonawcy sumę tych 
oszczędności. Każda złotówka, której nie zdoła wykazać w są-
dzie, przypadnie wykonawcy. Wykonawca może więc stwier-
dzić, że wchodzi all-in do rozgrywki z inwestorem i w procesie 
sądowym rzuci „sprawdzam”, żeby zobaczyć jak mocną rękę 

19 wyr. SN z 23.03.2017 r., V CSK 393/16; wyr. SA we Wrocławiu z 30.12.2013 r., 
I ACa 1259/13 

20 post. SN z 14.01.2021 r., II CSK 399/20; wyr. SA w Poznaniu z 28.02.2020 r., 
I AGa 163/18

21 wyr. SA w Warszawie z 04.02.2016 r., VI ACa 36/15

ma inwestor, jeżeli chodzi o udowodnienie oszczędności. Na 
marginesie – inwestorzy zaskakująco często nie podejmują 
obrony na polu kosztowym, wszystkie swoje działa kierując 
na obalenie skuteczności odstąpienia przez wykonawcę od 
umowy. 

szanowni PańsTwo, Przesadzacie

Skoro gwarancja zapłaty jest tak nisko wiszącym owocem 
fakt, że wykonawcy wyciągają po niego ręce nie powinien być 
specjalnie szokujący. Jednak mimo dominującego podejścia 
sądów, które opisałem wyżej, nie wszystkim orzekającym od-
powiada rzucenie „Tak to napisano w kodeksie” i poparcie tego 
rozłożeniem rąk.

Znalazło to dobitny wyraz w jednym z orzeczeń SN22:
„Na marginesie można wskazać, że w doktrynie podnosi 

się, iż w praktyce przyznanie wykonawcy tak szerokiego prawa 
do odstąpienia od umowy może potencjalnie prowadzić do 
nadużywania tego prawa. Praktyka stosowania nowej regulacji 
pokazała, że instytucja gwarancji zapłaty stanowi instrument 

wykorzystywany przez przedsiębiorców w obrocie gospodar-
czym. Nieuzyskanie gwarancji zapłaty jest podawane przez 
wykonawców jako przyczyna odstąpienia od umów o roboty 
budowlane. Jednocześnie nie można wykluczyć, że żądanie 
gwarancji zapłaty stanowi w niektórych przypadkach jedynie 
pretekst dla wykonawców do rozwiązania umów, których wyko-
nanie z innych przyczyn stało się do wykonawcy nieopłacalne 
lub utrudnione. Ponadto, negatywne opinie budzi także roz-
wiązanie, uprawniające generalnego wykonawcę do żądania 
gwarancji zapłaty od inwestora pomimo braku wystąpienia 
jakichkolwiek przesłanek po stronie inwestora (w szczegól-
ności braku zapłaty za część lub całość wykonanych robót), 
które mogłyby powodować obawy wykonawcy co do wykonania 
umowy przez inwestora.”

Inwestorom zdarza się uśmiechnąć po ogłoszeniu wy-
roku, kiedy słyszą od sądu, że nie zgadza się on ze stano-
wiskiem wykonawcy. W  tle niekiedy pobrzmiewa wtedy 
wyrażone w sposób zawoalowany wskazanie, że nikomu na 
sali rozpraw nie umknęło, że cała ta gwarancyjna operacja 

22 post. SN z 26.08.2020 r., III CSK 33/20

U inwestora kara towarzyszy odstąpieniu przez 
wykonawcę od umowy. Skoro bowiem mamy przesądzone 
automatycznie, że samo odstąpienie wykonawcy oznacza 
winę inwestora to pośrednio przyklepujemy też podstawę 
do naliczenia przez wykonawcę inwestorowi kary za 
odstąpienie od kontraktu, o ile została ona przewidziana.
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była zaplanowana pod zerwanie współpracy. Niektóre sądy nie 
widzą problemu z wyrażeniem wprost, co stoi za ich rozstrzy-
gnięciem. Jak chociażby Sąd Apelacyjny w Krakowie, który 
napisał w uzasadnieniu wyroku:

„Żądanie gwarancji stanowiło celowe działanie nakiero-
wane na uzyskanie skutku odstąpienia od umowy, zmierza-
jące do zmiany rozliczenia ryczałtowego umowy na rozliczenie 
w oparciu o kosztorys powykonawczy.”23

 Jak sądy argumentują swoje stanowisko opowiadając się 
po stronie inwestorów? 

Chociażby tak, że jednak warto wziąć pod uwagę jak wy-
glądała współpraca stron przed zażądaniem przez wykonawcę 
gwarancji24. Albo, że w wezwaniu wykonawców brakowało 
niezbędnych elementów – kwoty żądanego zabezpieczenia25 
i terminu wydania gwarancji26. Albo, że roboty były już za-
kończone, więc nie było potrzeby zabezpieczenia finansowego 
pokrycia prac realizowanych w przyszłości27. Albo, że żąda-
nie udzielenia gwarancji było bezcelowe w świetle znacznego 
zaawansowania i rozliczenia robót oraz pewności płatniczej 
podmiotu publicznego, który miał zagwarantowane środki 
na inwestycję28.

co daLej?

Tak, gwarancja zapłaty bywa wykorzystywana przez wykonaw-
ców jako pretekst do odstąpienia od umowy. Jednak nie widzę 
na horyzoncie prostych rozwiązań opatrzonych pieczątką „wilk 
syty & owca cała”. 

Jedną z propozycji zracjonalizowania instytucji gwaran-
cji jest odwołanie się do realnej potrzeby ustanowienia stanu 
zabezpieczenia29. Łatwo intuicyjnie wyczuć co stoi za tym 
zwrotem. I zdaje się, że byłby to ten właściwy kierunek. Ten, 

23 wyr. SA w Krakowie z 08.10.2019 r., I AGa 533/18
24 wyr. SA w Katowicach z 26.03.2014 r., I ACa 24/14
25 wyr. SN z 18.10.2007 r., II CSK 104/07
26 wyr. SA w Poznaniu 18.06.2020 r., I AGa 251/19
27 wyr. SA w Poznaniu z 03.03.2020 r., I AGa 153/19
28 wyr. SA w Krakowie z 08.10.2019 r., I AGa 533/18
29 „Koncepcja “nadużycia żądania gwarancji” zapłaty przez wykonawcę 

robót jako sposób ochrony inwestora. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 8 
października 2018 r., AGa 533/18” M. Bączyk, Glosa 2020/4/21-29

w którym utrzymujemy sens gwarancji zapłaty jednocześnie 
odcinając od niej niepożądany balast potencjału nadużyć wy-
konawców. Jednak już krótkie zestawienie tej koncepcji z przy-
kładowymi scenariuszami, które mogą wystąpić przy realizacji 
inwestycji prowadzi do wniosku, że nie wprowadzamy bezpro-
blemowości, ale zastępujemy jedne problemy innymi.

Obawiam się, że rozważania w tym zakresie sprowadzą 
się do pytania z jednego z wyroków, które przytoczyłem. Czyj 
interes w przypadku kursu kolizyjnego powinien być bardziej 
chroniony – inwestora czy wykonawcy? I w zależności od odpo-
wiedzi na to pytanie będziemy operować rozwiązaniem prze-
ciągniętym w jedną stronę. Nie pozbawionym mankamentów, 
ale przynajmniej pewnym co do zasad stosowania. 

Na chwilę obecną odpowiedzią na pytanie o dominujący 
interes jest „wykonawcy”. I dopóki ustawodawca nie postanowi 
przemodelować przepisów K.c. regulujących gwarancję za-
płaty pozostanie nam oswoić się z obserwacją Sądu Apela-
cyjnego w Poznaniu: „Wymaga podkreślenia, że w obecnym 
stanie prawnym każdy inwestor musi liczyć się z konieczno-
ścią udzielenia wykonawcy gwarancji zapłaty wynagrodzenia 
za roboty budowlane i w związku z tym powinien posiadać 
w rezerwie mechanizm pozwalający wywiązać się z  tego 
obowiązku”30.

 

30 wyr. SA w Poznaniu z 08.04.2021 r., I AGa 6/20

Jedną z propozycji zracjonalizowania instytucji gwarancji 
jest odwołanie się do realnej potrzeby ustanowienia stanu 
zabezpieczenia . Łatwo intuicyjnie wyczuć co stoi za tym 
zwrotem. I zdaje się, że byłby to ten właściwy kierunek. 
Ten, w którym utrzymujemy sens gwarancji zapłaty 
jednocześnie odcinając od niej niepożądany balast 
potencjału nadużyć wykonawców.
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Wszystkie działające na polskim rynku towarzystwa 
ubezpieczeniowe zgodnie zaprzeczają: „Nie ograniczamy 
wystawiania gwarancji dla branży budowlanej”. Jednak nie ulega 
wątpliwości, że gwarancyjne ofertowanie dla tego akurat sektora jest 
dość wymagającym zadaniem.

Kluczowe, techniczne powody tego stanu nakreśliła w innym artykule z tego 
numeru moja koleżanka1. Ze swojej strony mogę dodać kolejne, bardziej 
praktyczne i związane bezpośrednio z branżą, np. kwestie waloryzacji kon-
traktów, zmienność cen materiałów, problemy z pracownikami. Łącząc je 

wszystkie powstaje obraz rzeczywiście dość skomplikowany, z pewnością działający 
na wyobraźnię każdego ubezpieczyciela, a w obiegowej opinii wprost określający 
gwarancje ubezpieczeniowe jako te „trudniejsze” do zaaranżowania. A gdyby dało 
się to wszystko uprościć?

Główny problem dotyczy gwarancji w kontraktach, w realizację których zaan-
gażowany jest nie tylko jeden główny wykonawca, ale też grono mniejszych podwy-
konawców. Rynkowe doświadczenie pokazuje, że taka struktura jest zdecydowanie 
bardziej narażona na ryzyko niewykonania prac, co do których podjęto zobowiąza-
nie. Dokładna analiza przeprowadzona przez ubezpieczyciela dotyczy wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w kontrakt i problemy z uzyskaniem gwarancji u choć 
jednego z nich mogą postawić pod znakiem zapytania uzyskanie ochrony dla całego 
przedsięwzięcia. 

Szansą na wyjście z  tego impasu jest więc poprawa sytuacji mniejszych 
podwykonawców.

Zwłaszcza, że podmioty zatrudnione do wsparcia głównego wykonawcy mają 
też mniejsze możliwości negocjacji z ubezpieczycielami. Dotyczy to treści gwaran-
cji, czy też uzyskiwania wymaganych okresów gwarancyjnych. „Duży może więcej” 
sprawdza się na tym polu nadzwyczaj wyraźnie. Efekt skali uzyskiwany przez wy-
konawców o największych obrotach umożliwia inną pozycję negocjacyjną w relacji 
klient – ubezpieczyciel. Dla przedsiębiorstw mniejszych naturalnie rozwinięciem 
hasła „inna pozycja negocjacyjna” jest: „pozycja słabsza”.

1  Artykuł Barbary Piekarek O co chodzi z gwarancjami ubezpieczeniowymi? Str. 4

Łatwiejszy sposób 
na „trudniejsze” gwarancje

grzegorz romanowicz
Dyrektor Rozwoju Sprzedaży 

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Dla przedsiębiorstw 
mniejszych naturalnie 
rozwinięciem hasła „inna 
pozycja negocjacyjna” jest: 
„pozycja słabsza”.
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świeże sPojrzenie Brokera uBezPieczeniowego

Rynek gwarancji ubezpieczeniowych może być wymagający 
dla małego przedsiębiorstwa działającego w budowlance. Czę-
sto spotykamy się z klientami, którzy „krążą” od brokera do 
brokera, mają krytyczną sytuację finansową i liczą na to, że 
kolejny pośrednik zaangażuje się na tyle, że uda się tę upra-
gnioną gwarancję zdobyć. Czym musi wykazać się broker, by 
takiemu zadaniu sprostać?

Na pewno wiemy czym musi wykazać się przed klientem, 
a odpowiedź na to – choć sporządzoną według opinii brytyj-
skich badanych, to jednak bardzo aktualną na polskim gruncie 
– daje badanie „Broker Services Survey”. Analiza przeprowa-
dzona w 2021 roku przez firmę Zywave (dostawca rozwiązań 
insuretech dla brokerów ubezpieczeniowych) jasno daje do zro-
zumienia czego klienci wymagają od pośredników. Wśród naj-
bardziej wymaganych cech, trzy pierwsze miejsca prezentują 
się następująco:
• Szybka i skuteczna obsługa/błyskawiczne odpowiedzi na 

pytania klienta,
• Profesjonalne i ogólnie dobre relacje z klientem i rynko-

wymi ubezpieczycielami,
• Doradztwo, a nie sprzedaż ubezpieczeń.

Spełnienie tych trzech cech może brokerowi zapew-
nić sukces w zdobyciu dla budowlanego klienta gwarancji 
ubezpieczeniowej.

To oczywiste, że wiele zależy od „czucia rynku”, świet-
nych relacji z ubezpieczycielami w Polsce i za granicą, wiedzy 
i umiejętności tłumaczenia sytuacji finansowej klienta. Cza-
sami, mimo wszystkich atutów, jakie broker może posiadać 
zdarza się, że nie da rady zrobić jednej ważnej rzeczy. Nie jest 
w  stanie „przykryć” krytycznej 
kondycji finansowej klienta.

Czy to koniec? Niekoniecz-
nie. Z  perspektywy brokera to 
jednak również doskonała oka-
zja, by móc się wykazać. By sta-
nąć w obliczu realnych problemów 
wpływających na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa klienta i znaleźć 
dla nich rozwiązanie. 

Realia rynku dają możliwość rozwiązywania problemów 
tym, którzy szukają rozwiązań wpisujących się w powyższy 
klucz. Wymagana jest przy tym pełna współpraca podmiotów 
zaangażowanych w proces uzyskiwania gwarancji.

iLe PodmioTów PoTrzeBa do zdoBycia gwarancji?

I tu pojawia się pytanie – czy w proces uzyskania gwarancji 
zaangażowany ma być jedynie tradycyjny krąg zainteresowa-
nych? Standardowo prezentuje się on następująco: beneficjent, 
wykonawca, podwykonawca, ubezpieczyciel/bank – czy to wy-
starczająca liczba podmiotów? A gdyby tak spojrzeć szerzej 
i włączyć do rozmowy organizacje zrzeszające mniejszych 
wykonawców? 

To jest możliwe i może spełniać pokładane nadzieje – 
przyspieszać oraz ułatwiać otrzymanie gwarancji ubezpiecze-
niowej. Również przez firmy, które same nie mają co liczyć na 
silną pozycję negocjacyjną. Również przez firmy o słabszej 
kondycji finansowej, która mogłaby zaważyć w trakcie analizy 
ubezpieczyciela na finalnym sukcesie całego procesu. 

Wraz z jednym stowarzyszeniem pracujemy nad roz-
wiązaniem, które roboczo nazwaliśmy „gwarancyjnym Fa-
stTrackiem”. Podstawowy cel określiliśmy jako: dążenie do 
szybszego uzyskiwania prostych i powtarzalnych gwarancji 
kontraktowych członków zrzeszenia. Kanwą projektu jest 
z kolei analogia do innego rozwiązania – również kluczowych 
z perspektywy wykonawców gwarancji wadialnych.

Choć szybka ścieżka gwarancji wadialnych jest w Polsce 
powszechnie akceptowalna, to dla porównywalnego rozwiąza-
nia w odniesieniu do gwarancji kontraktowych wciąż jeszcze 
na naszym ryku nie ma miejsca. Zapewne do czasu, ponieważ 
już dziś znaleźliśmy ubezpieczycieli gotowych do przyjęcia 
tego ryzyka, tyle że w innych krajach Unii Europejskiej.

gwarancyjny fasTTrack w TrzecH krokacH

Specyfika projektu bazuje na skonstruowaniu rozwiązania 
opartego o zamkniętą (bo określoną przez listę członków sto-
warzyszenia) grupę wykonawców. Na początkowym etapie 
tworzenia umowy ramowej dla organizacji badana jest sytu-
acja finansowa podmiotów skupionych w zamkniętej grupie. 
Korzyść osiągana z takiego ujawnia się w dalszych etapach, 
o czym mowa poniżej. 

Kolejnym krokiem jest przygotowanie propozycji limi-
tów, dla których ubezpieczyciel zakłada szybszą, niewymaga-

jącą kolejnej analizy przedsiębiorstwa ścieżkę. Z perspektywy 
ubezpieczyciela – umowa ze stowarzyszeniem stanowi zo-
bowiązanie, które daje pewność co do wykorzystania z góry 
określonych limitów. To zaplanowanie pozwala mu na pewną 
dywersyfikację ryzyka, a co za tym idzie niejako „łagodzi” cię-
żar tego, że zdecydował się je przyjąć.

Efektem jest znacznie uproszczona dokumentacja – ubez-
pieczyciel zna już w końcu wszystkie potrzebne dane finan-
sowe i je zaakceptował. Nie ma konieczności przeprowadzania 
kolejnych ewaluacji i cały proces sprowadza się do określonej 
w celu szybkiej ścieżki: zgłoszenie – udzielenie gwarancji.

I to rozwiązanie sprawdzi się przy aranżacji gwarancji 
ubezpieczeniowych na najczęściej powtarzalne w branży 
kwoty. Nie istnieje jednak możliwość zaangażowania 

Czasami, mimo wszystkich atutów, jakie broker może 
posiadać zdarza się, że nie da rady zrobić jednej ważnej 
rzeczy. Nie jest w stanie „przykryć” krytycznej kondycji 
finansowej klienta.
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„szybkich ścieżek” dla wysokich sum gwarancyjnych. Tu ubez-
pieczyciel zachowuje prawo do wszystkich tradycyjnych aspek-
tów procesowo-technicznych. To, co jest dla stowarzyszenia 
wartością, to jednak otrzymanie preferencyjnych warunków. 
Głównie – „ratunku” w postaci zapewnienia samej dostępno-
ści do większych gwarancji. 

Budowa takiego programu w oparciu o stowarzyszenie 
poprzez „strumień składki” w ręku jednego towarzystwa ubez-
pieczeń pozwala też na inne możliwości negocjacyjne w zakre-
sie treści gwarancji oraz samej jej długości (gdy wymagany 
jest ponadstandardowy okres). Tym samym udaje się osiągnąć 
efekt skali, dokładnie tak, jak w przytoczonym wyżej przy-
padku dużych wykonawców.

Ale, żeby do tego dojść potrzebny jest trzeci, ostatni krok.
Niezbędnym w  takim rozwiązaniu jest dostarczenie 

ubezpieczycielom kolejnej wartości pozwalającej zwiększać 
rentowność rachunku. Mowa tu o cross-sellingu. Na rynku 
ubezpieczeniowym istnieje szereg produktów, które z perspek-
tywy towarzystwa są mniej szkodowe (więc przynoszące mniej 
strat finansowych) niż linie gwarancyjne. Wystarczy porównać 
ryzyko nienależytego wykonania kontraktu z ryzykiem szkody 
rzeczowej w ubezpieczeniu budowy i montażu. Już w pobież-
nej analizie widać wyraźnie, że w pierwszym z przykładów 
prawdopodobieństwo materializacji zdarzenia niepożądanego 

będzie nieporównywalnie większe. Widać to na przykład po 
wysokiej konkurencyjności w ubezpieczeniach budów obiek-
tów kubaturowych – niższe stawki i znacznie szersza dostęp-
ność do produktu, nawet dla mniejszych wykonawców.

Takie rozwiązanie wprowadziliśmy w omawianym projek-
cie rozwiązania dla stowarzyszenia podwykonawców. Kupno 
określonych produktów ubezpieczeniowych przekonało za-
graniczne towarzystwo ubezpieczeniowe do uruchomienia 
szybkiej ścieżki gwarancji ubezpieczeniowych.

uToPia, czy możLiwe rozwiązanie?

Podsumowując, w obecnej sytuacji branży budowlanej, przy 
problemach z uzyskiwaniem gwarancji przez mniejsze pod-
mioty – niezbędne jest inne podejście. Przy zachowaniu zasad 
oceny ryzyka ubezpieczyciela oferującego gwarancje kontrak-
towe można przeprowadzać śmiałe projekty oparte o grupy 
zamknięte. W ten sposób, poprzez pewnego rodzaju grupę za-
kupową – zwiększać szansę na dostępność gwarancji. To oczy-
wiście pewien krok do celu, bo ograniczony limitowo i przy 
złej sytuacji większości członków stowarzyszenia może być 
nieskuteczny, jednak możliwy rynkowo i warty powielenia.

 

Wraz z jednym stowarzyszeniem pracujemy nad 
rozwiązaniem, które roboczo nazwaliśmy „gwarancyjnym 
FastTrackiem”. Podstawowy cel określiliśmy jako: dążenie 
do szybszego uzyskiwania prostych i powtarzalnych 
gwarancji kontraktowych członków zrzeszenia.

fot.: trakt.eu, inwestycja: Budową drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – Zwardoń, odcinek Bielsko-Biała - Żywiec, projektant: TRAKT Katowice, wykonawca: POLIMEX / MECE
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Klauzula 12.3 wg. FIDIC red 2017 – 
zasady i mechanizmy, których 
wspólne zrozumienie łagodzi spory

Warunki FIDIC, jak i inne standardy umów o roboty budowlane, po-
wstały po to, aby ułatwić prowadzenie inwestycji, zmniejszyć ilość 
sporów. Z czasem ustandaryzowane umowy były doskonalone 
i rozpowszechniły się coraz szerzej. Chociaż treść umów jest bliska 

perfekcji, dopiero jej zrozumienie pozwala na bezkonfliktowe i metodyczne admi-
nistrowanie umową.

W niniejszym artykule opisałem mechanizmy dotyczące ważnej i rozgrzewają-
cej dyskusje klauzuli 12.3, standardowych warunków kontraktu typu „Buduj”, FIDIC 
red book 2017. Artykuł krok po kroku wyjaśnia, jak poruszać się po zawartych w niej 
zasadach, aby w konsekwencji pomóc w doprowadzeniu do polubownego zakończe-
nia projektu. Klauzula ta dotyczy wyceny prac, zarówno na potrzeby przejściowych 
płatności, jak i wyceny nieprzewidzianych wcześniej robót. Tylko z tego powodu, 
temat może budzić emocje.

Jeżeli dodamy do tego poczucie straty finansowej jednej ze stron – robi się go-
rąco. A. Tversky i D. Khanemann w swojej pracy „Decyzje w warunkach ryzyka” 
przyznali, że poczucie straty zależy od punktu odniesienia, a ten z kolei jest trudny 
do zdefiniowania i zależy od subiektywnego wyobrażenia. Być może dlatego z roz-
strzygnięcia na podstawie klauzuli 12.3 obie strony mogą być niezadowolone jedno-
cześnie: Wykonawca, który spodziewał się użycia zaproponowanej wcześniej stawki, 
a pozbawiony został narzutu na koszty stałe, oraz Zamawiający, który spodziewał 
się dopłat o mniejszej skali.

Chociaż jedna i druga strona powinny znać zasady rozliczeń, to Inżynier znaj-
duje się między młotem a kowadłem, ponieważ to on inicjuje wyliczenie należnego 
wynagrodzenia. Nierzadko pełni rolę negocjatora, którego głównym zadaniem jest 
studzenie emocji Stron.

Artykuł przedstawia interpretację i komentarz do klauzuli 12.3 warunków FI-
DIC Red book 2017, a przede wszystkim opisuje, jak w praktyce stosuje się zapisy 
tej klauzuli. W artykule odnoszę się do tego:

• kto odpowiada za określenie wartości prac,
• jakie warunki wymuszają konieczność rekalkulacji stawek,
• z czego składa się struktura cen jednostkowych, 
• jak wyznaczyć nowe stawki, 
• jaka jest rola stawek tymczasowych,
• jak przebiega procedura wyznaczania ceny i ewentualnego sprzeciwu.

krzyszTof kLimaszyk
Inżynier Konsultant, rapport-consulting.com
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Klauzula 12.3 wg. FIDIC red 2017 – 
zasady i mechanizmy, których 
wspólne zrozumienie łagodzi spory

kTo odPowiada za okreśLenie warTości Prac

Klauzula 12.3 to przede wszystkim obowiązek wyznaczenia 
wartości prac:
• na potrzeby przejściowych płatności oraz 
• na potrzeby ustalenia zmian wartości kontraktu. 

Wycena większości prac zazwyczaj przechodzi bez echa, 
nie wzbudza dyskusji. Większość z zaplanowanych prac re-
alizowana jest według założeń z etapu przygotowania oferty, 
w takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kontraktu są jednomyślni.

Załóżmy, że 90% kosztów nie wzbudza wątpliwości co 
do wartości zrealizowanych robót. 
Co z pozostałymi 10%? Zważyw-
szy na to, że marża kontraktów 
budowlanych często nie przekra-
cza tego progu, zabezpieczenie 
pełnej wypłaty z tytułu realizacji 
tych dyskusyjnych 10% decyduje 
o sukcesie ekonomicznym Wyko-
nawcy lub o tym, czy środki Zamawiającego (najczęściej pu-
bliczne) zostały gospodarnie rozdysponowane. Znaczenie dla 
wyniku finansowego sprawia, że nawet mała część prac może 
być problematyczna i konfliktogenna.

Tej ‘dyskusyjnej’ części prac dotykają obowiązki wynika-
jące z klauzuli 12.3, takie jak:
• Ocena czy stawka z zestawienia cen jednostkowych jest 

odpowiednia, czy należy ją zmodyfikować lub wyznaczyć 
nową,

• Zapewnienie płynności poprzez stawkę tymczasową (ang. 
provisional rate),

• Wyznaczenie odpowiedniej stawki w zgodzie z literą 
kontraktu.
Warunki kontraktu jednoznacznie wskazują na to, że 

Inżynier jest odpowiedzialny za każdy z tych obowiązków. 
To Inżynier jest odpowiedzialny 
m.in. za każdorazową ocenę czy 
stawki zawarte w  przedmiarze 
mogą być zastosowane, czy może 
spełniają warunki wymuszające 
rekalkulację.

Jeżeli Inżynier za przyzwo-
leniem Stron będzie beztrosko 
przyjmował stawki z zestawienia – a doprowadzi to do nie-
gospodarności – to z całej trójki Inżynier będzie pierwszym 
oskarżonym o zaniedbania.

Dodatkowo, jeżeli konieczna jest rekalkulacja stawki lub 
odpowiednie uzgodnienia w tej sprawie, to Inżynier odpo-
wiada za zaangażowanie stron do rozmów, wyznaczenie stawki 
przy braku porozumienia czy utrzymanie finansowania na 
podstawie stawek tymczasowych.

warunki rekaLkuLacji sTawek

Spełnienie warunków wyszczególnionych w subklauzulach 
12.3(a-c) wymusza obowiązek korekty cen jednostkowych. 

Teoretycznie Inżynier powinien rozważyć każdy przedmiot ro-
bót pod kątem tego, czy wymaga zrewidowania stawki. Z dru-
giej strony wstępne wyselekcjonowanie takich przypadków jest 
relatywnie łatwe.

Sub-klauzula 12.3(a)
Sub-klauzula (a) wskazuje, że nowe stawki są wyma-

gane w przypadku, kiedy przedmiot prac nie jest wykazany 
w przedmiarze lub zestawieniu cen jednostkowych (zwanym 
dalej BoQ1), i jednocześnie w BoQ nie znajduje się podobna 
praca, wykonywana w podobnych warunkach.

Część prac na budowie wprowadzona jest z konieczności 
lub w wyniku optymalizacji. Najbardziej znaczące optymali-
zacje dotyczą wprowadzania zamiennych technologii. Roboty 
wykonywane z konieczności dotyczą często najlepszej dostęp-
nej odpowiedzi na ryzyko – w niektórych przypadkach ocze-
kiwanie na porozumienie mogłoby przynieść odwrotny efekt. 
A skoro strony są zobowiązane do łagodzenia wpływu ryzyka 
np. opóźnień – może to powodować automatyczne wdrażanie 
nowych, nieprzewidzianych wcześniej aktywności (robót). 

Zasadniczo, w przypadku gdy wyceniamy nieprzewi-
dziane wcześniej prace lub niewyszczególnione w BoQ – 
powinniśmy kierować się stawkami dla podobnych prac. 
Sugerując się opisami w BoQ moglibyśmy trafić na skrótowy 
opis zadania pasujący do dodatkowej aktywności – a jednak ze 
względu na warunki realizacji dodatkowego zadania wyma-

gane będzie zrewidowanie stawki. Za przykład może posłużyć 
wymiana gruntu pod budowaną drogą: ze względu na nieprze-
widziane warunki gruntowe, konieczna może być realizacja 
dodatkowego zakresu, np. znacznie większych odcinków, ze 
znacznie krótszą drogą do kopalni i dwukierunkową komuni-
kacją – trudno byłoby uznać, że przedmiot prac jest taki sam 
tylko ze względu na nazwę w BoQ (np. gdy wyceniona wcze-
śniej wymiana gruntu dotyczyła małego obszaru pod sąsied-
nim ‘budynkiem technicznym’). 

1 ‘BoQ’ – na potrzeby artykułu, jako BoQ nazwano zestawienia prac wraz 
z przypisanymi stawkami jednostkowymi. Z angielskiego Bill of Quantities 
tj. zestawienie ilości prac.

To Inżynier jest odpowiedzialny m.in. za każdorazową ocenę 
czy stawki zawarte w przedmiarze mogą być zastosowane, 
czy może spełniają warunki wymuszające rekalkulację.

Zasadniczo, w przypadku gdy wyceniamy nieprzewidziane 
wcześniej prace lub niewyszczególnione w BoQ – 
powinniśmy kierować się stawkami dla podobnych prac.
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Sub-klauzula ta nie dotyczy przypadków, w których przed-
miot robót jest wyszczególniony w zestawieniu – ale nie ma 
przypisanej stawki. Takie przypadki dotyczą najczęściej kosz-
tów ogólnych a warunki FIDIC zakładają, że wartość tych prac 
jest rozłożona w innych cenach.

Chociaż, klauzula pomija prace, które nie zostały wy-
szczególnione w BoQ, a należało je przewidzieć do wykona-
nia, np. prace tymczasowe – to najczęściej wartość tych zadań 
zawarta jest w innych ‘pozycjach przedmiarowych’.

Inżynier przygotowując świadectwo płatności powinien 
wyodrębnić prace nieprzewidziane wcześniej, czy takie, dla 
których stawki z podobnych prac nie byłyby odpowiednie. We 
wszystkich tych przypadkach konieczna jest rekalkulacja ceny.

Sub-klauzula (b)
Sub-klauzula (b) dotyczy przede wszystkim odchyleń rze-

czywistej ilości robót od pierwotnych założeń. Skoro stawki 
jednostkowe składają się z narzutu, który nie zmienia się wraz 
ze wzrostem ilości prac, np. koszty mobilizacji rozłożone są 
w stawkach jednostkowych, to w przypadku zmiany ilości prac 
kalkulacja na podstawie stawek jednostkowych jest nieade-
kwatna. W przypadku zmniejszenia ilości prac Wykonawca 
byłby pozbawiony narzutu na koszty jednostkowe. W przy-
padku zwiększenia ilości prac Zamawiający nadpłaciłby 
nienależny narzut. Im większe odchylenie ilości prac, tym 
większego znaczenia nabiera ‘niedokładność’ spowodowana 
użyciem bazowych stawek.

Wykres poniżej przedstawia rozbieżność między sprawie-
dliwą ceną, a rozliczeniem na podstawie stawki jednostkowej 
w zależności od ilości prac.

Między innymi, w związku z tą niedokładnością, warunki 
FIDIC zakładają rewizję stawek, jeżeli zmiana będzie odpo-
wiednio istotna. Klauzula 12.3(b) przedstawia trzy warunki 
według których ocenia się znaczenie zmiany. Pierwszy waru-
nek (i) zakłada, że ilość prac odchyli się od bazowej o więcej niż 
10%. Drugi (ii), że taka zmiana zmieniłaby wartość kontraktu 
o więcej niż 0.01%. Trzeci (iii), że zwiększona ilość prac zmie-
niłaby koszt jednostkowy takiej pracy o 1%.

Pierwsze dwa warunki (‘i’ oraz ‘ii’) są łatwe do weryfika-
cji. Weryfikacja trzeciego z nich (‘iii’) wymaga przyjęcia pew-
nej struktury ceny i analizy jej.

Wyjątek wskazuje warunek czwarty (‘iv’), który mówi, 
że część prac, oznaczona jako ‘fixed rate’ nie podlega rekalku-
lacji. Takie sytuacje występują najczęściej w robotach opcjo-
nalnych, które nie są obciążone narzutami na koszty stałe, 
np. zapewnienie pracowników rozliczanych na podstawie 
roboczogodzin.

Inżynier zobowiązany jest do każdorazowej weryfikacji 
czy występują odchylenia oraz jak bardzo wpływają na cenę.

Sub-klauzula (c)
Ostatnia sub-klauzula wskazuje, że wyznaczenia nowej 

ceny należy dokonać w przypadku, gdy występuje procedura 
zmiany. W mojej ocenie zapis ten zapobiega między innymi 
nadmiernym roszczeniom związanym ze zmianami. Czasami 
decyzja o zmianie powinna zapaść przed ustaleniem jej ceny. 
W takich wypadkach Wykonawca mógłby odwoływać się w żą-
daniu zapłaty do własnej przedstawionej wcześniej i zawy-
żonej wyceny a Zamawiający byłby związany zaakceptowaną 
ofertą. Jeżeli umowa jasno wskazuje w jaki sposób powinna 

źródło: rapport-consulting.com/blog
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być wyceniona zmiana – możemy uniknąć nadmiernych rosz-
czeń i wdrożyć zmianę a wycenę rozważyć później.

W mojej ocenie subklauzula 12.3(c) pozwala usprawnić 
proces wdrażania zmian i uniezależnić go od mogących opóź-
nić projekt negocjacji cenowych.

sTrukTura ceny jednosTkowej (ang. uniT Price / raTe)

Analiza wartości czy analiza stawek jednostkowych opiera się 
o pewną strukturę ceny. Dalej wyjaśniono, w jakim celu tworzy 
się podział cen oraz co składa się na strukturę ceny.

Wiemy, że Cena Kontraktowa opiera się na kosztach wy-
konawcy (z różnych tytułów) i przewidywanego Zysku. FIDIC 
dla uproszczenia przyjmuje taką cenę jako Koszt i Zysk.

Rozbicie cen przygotowywane jest przede wszystkim 
w celu wyznaczenia sprawiedliwej ceny (ang. fair value) i re-
alizowania przejściowych płatności. Co możemy uznać za ‘fair 
value’? Interpretacje mogą być różne. Najpowszechniejsze jest 
obliczenie jej na podstawie takich stawek jednostkowych, które 
zawierają Zysk rozłożony na wszystkie pozycje przedmiarowe, 
proporcjonalnie do kosztów prac.

Nie jest to jedyna metoda. Alternatywnie, Inżynier może 
wziąć pod uwagę stawki ‘dyskretnie’ przypisane przez Wyko-
nawcę. Spotykamy się z tym, kiedy Wykonawca przedstawia 
rozbicie stawek na poszczególne prace, zachowując w dyskre-
cji sposób w jaki rozłożył pośród tych stawek zysk oraz koszty 
stałe.

W Polsce przyjęła się praktyka, że Wykonawca wraz 
z ofertą przedstawia rozbicie ceny ryczałtowej na poszcze-
gólne prace. Według warunków ogólnych, takie rozbicie cen 

przedstawia się w ciągu 28 dni od podpisania umowy (klau-
zula 14.1(d)). Co ciekawe, warunki FIDIC mówią wprost, że In-
żynier może wziąć je pod uwagę przy określaniu wartości prac, 
ale nie jest ograniczony rozbiciem cen przygotowanym przez 
Wykonawcę (14.1(d)). W związku z tym zestawienie rozbicia 
ceny ryczałtowej na poszczególne pozycje przedmiarowe przez 
Wykonawcę stanowi narzędzie pomocnicze, ale nie zobowią-
zanie do rozliczania płatności miesięcznych na jego podsta-
wie. W mojej opinii taki mechanizm stanowi zabezpieczenie 
przed tzw. ‘price front loading’, tj. pozyskiwaniem nadwyżki 
finansowej w pierwszych fazach projektu.

Podsumowując, struktura pojedynczej stawki zawiera 
koszty oraz pewien udział zysku.

Analiza zmiany cen jednostkowych 13.2(b)(iii)
Załóżmy, że dysponujemy takim rozbiciem stawek, które 

uznaliśmy za sprawiedliwe. Nasze stawki przypisane do po-
szczególnych robót zawierają Koszty oraz pewien udział Zysku. 

Klauzula 13.2(b)(iii) pozwala na zmodyfikowanie stawki 
w przypadku gdy zmieni się koszt jednostkowy prac. Rozu-
mienie kosztu jednostkowego możemy oprzeć na definicji 
zawartej w klauzuli 1.1.19 „Koszt oznacza całość wydatków we 
właściwy sposób poniesionych (lub do poniesienia) przez Wyko-
nawcę w trakcie realizacji Kontraktu, na Placu Budowy lub poza 
nim, wraz z podatkami, narzutami i podobnymi obciążeniami, 
ale bez zysku.”

Rysunek poniżej przedstawia strukturę stawki jednost-
kowej z uwzględnieniem definicji kosztu.

W przypadku zmiany ilości prac, której dotyczy klauzula 
12.3(b), zmienia się udział kosztów stałych przypadających na 

źródło: rapport-consulting.com/blog
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jednostkę prac. Jako przykład możemy wyobrazić sobie wy-
konanie pali fundamentowych za pomocą palownicy – jeżeli 
zmuszeni będziemy wykonać dwukrotnie więcej robót niż 
planowaliśmy, koszty mobilizacji sprzętu pozostaną niezmie-
nione, a zastosowanie bazowej stawki spowodowałoby wypłatę 
nienależnych środków. 

Załóżmy, że udział kosztów mobilizacji wynosi 20%. Je-
żeli dwukrotnie zwiększymy ilość prac, koszty mobilizacji po-
winny rozłożyć się na większą ilość prac, a ich udział powinien 
zmaleć odpowiednio do 10%. Warunek (12.3(b)(iii)) odnoszący 
się do zmiany kosztów jednostkowych byłby spełniony.

Konieczność uwzględnienia części stałej robót wspiera 
kilka wyroków sądowych, m.in. „Maeda Hitachi Yokogawa 
Hsin Chong Joint Venture v The Goverment of Hong Kong 
Special Region (2012)”, w oparciu o umowę bliźniaczo podobną 
do FIDIC i klauzuli 12.3. Wyrok ten nie jest wyjątkiem, pozo-
stałe przykłady zawarte są w m.in „Henry Boot Lts v Alstom 
Combined Cycles Ltd (2000)”, „Sist Constructions v State Elec-
tricity Commission of Victoria (1982)”.

Zmiana kosztów jednostkowych prac może także wynikać 
ze zmiany wydajności robót. W przypadku zmiany warunków 
wykonywania prac, obliczenie zmiany wydajności na podsta-
wie klauzuli 12.3(b)(iii) może być łatwiejsze niż uzasadnienie 
zmiany warunków prac na podstawie 12.3(a).

jak wyznaczyć nowe sTawki

Klauzula 12.3. wskazuje kluczowe zasady w wyznaczaniu no-
wych stawek. Pomimo tego często spotykamy się z wycenami 
lub propozycjami, które zupełnie ignorują te wytyczne.

Pierwszym krokiem do wyznaczenia nowych stawek jest 
ustalenie czy Wykonawca jest uprawniony do rekompensaty 
wyłącznie Kosztów, np. w przypadku zmian wynikających 
z nieprzewidzianych warunków gruntowych lub do rekom-
pensaty Kosztów i wypłaty dodatkowego Zysku, np. w przy-
padku błędów w dokumentacji czy zawieszenia prac. Jeżeli 
w wyniku zmiany wartość kontraktu maleje – Wykonawca 
zwykle powinien zachować zakontraktowane (ang. expected) 
koszty stałe oraz zysk. Wyjątek mogą stanowić przypadki, 
w których zaniechał wykonania prac bez wcześniejszego 
uzgodnienia. 

Kolejne kroki opisane są wprost w klauzuli 12.3. i polegają 
na szukaniu stawki dla podobnych robót.

Jeżeli znajdziemy podobne prace, należy zbadać, czy mo-
żemy tę stawkę zastosować, czy należy ją zmodyfikować lub 
zmienić.

Powiązanie nowej stawki z istniejącą
Co ważne, jeżeli stawkę należy zmienić, to zmiana po-

winna odwoływać się do istniejącej stawki. 
Jeżeli zmieniamy projekt i zużywamy np. mniej stali, to 

najłatwiej wskazać bezpośrednią rzeczywistą oszczędność – 
ilość stali przemnożona przez jednostkowe koszty materiału. 

Jeżeli zmieniamy technologię podpór mostowych na tań-
szą, to powinniśmy porównać i wskazać ile kosztowałoby zasto-
sowanie bazowej technologii, a ile kosztuje nowe rozwiązanie. 
Odwołanie się do kosztów pozwala porównać poziom zysku 
i narzutów na koszty stałe w obydwu wycenach, podczas gdy 
przedstawienie dwóch nieuzasadnionych stawek nie pozwala 
na takie porównanie. Porównując wyłącznie ‘stawki’, czyli war-
tość robót proponowaną przez Wykonawcę, narażamy się na 
wypłatę nienależnego zysku. 

Jeżeli rezygnujemy z malowania a zamiast tego używamy 
dodatku miedzi do stopu stali, również łatwo jest wskazać, ile 
oszczędzamy na malowaniu, a ile dopłacamy za dodatek miedzi.

Na podstawie własnego doświadczenia wiem, że prace 
zamienne wyceniane są często bez nawiązania do istnieją-
cych stawek, bez uzasadnienia i bez wskazania, czy i w jaki 
sposób nowa cena odnosi się do ‘części stałej’. Takie działa-
nia dają naiwną szansę na wprowadzenie wysokiej stawki, ale 
przede wszystkim utrudniają weryfikację i akceptację wartości 
zmiany. Pamiętajmy, że w trakcie realizacji kontraktu, nawet 
jeżeli nienależna stawka zostanie uznana, zawsze można ją 
zmodyfikować w kolejnych rozliczeniach.

Odwoływanie się do istniejących stawek jest bardzo uży-
teczne, ponieważ pozwala wskazać w jaki sposób uwzględ-
niane są poszczególne ryzyka, np. w jaki sposób uwzględniono 
fluktuacje cen oraz czy zachowano odpowiedni udział kosztów 
stałych i zysku.

Ustalenie struktury stawki jednostkowej
Wartą odnotowania, powszechnie przyjętą praktyką przy 

ustalaniu nowej stawki, jest sposób ustalania struktury istnie-
jącej stawki.

Załóżmy, że stawki zostały zaproponowane przez Wyko-
nawcę i tylko on dysponuje precyzyjnym rozbiciem struktury 

Na podstawie własnego doświadczenia wiem, że prace 
zamienne wyceniane są często bez nawiązania do 
istniejących stawek, bez uzasadnienia i bez wskazania, czy 
i w jaki sposób nowa cena odnosi się do ‘części stałej’. Takie 
działania dają naiwną szansę na wprowadzenie wysokiej 
stawki, ale przede wszystkim utrudniają weryfikację 
i akceptację wartości zmiany. 
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cen. Jak postępować, jeżeli powinniśmy wyznaczyć udział 
kosztów stałych?

Przyjęło się, co aprobują sądy, że w takiej sytuacji Inży-
nier powinien zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 
struktury stawki. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę 
tej struktury, Inżynier ma prawo przyjąć do obliczeń strukturę 
według własnej wiedzy.

Ostateczność – wyznaczenie stawki na podstawie kosztów
Jeżeli wyznaczając nową stawkę nie możemy odwołać 

się do istniejących zestawień, mamy ograniczone możliwości 
w zachowaniu narzutów na odpowiednim poziomie. Z tego 
powodu dopiero w ostateczności możemy rozliczyć prace na 
podstawie ‘uzasadnionego Kosztu’ i ewentualnie Zysku (stan-
dardowo 5%).

Zwykle takie wyceny uzasad-
nione są poprzez KNR2 (tymcza-
sowo) lub poprzez powykonawcze 
faktury. Pomimo tego, że metoda 
z użyciem KNR jest uzasadniona, 
kosztorysanci zapominają, że takie 
wyceny powinny zawierać uzasad-
nienie wielkości przyjmowanych 
narzutów. Jedną z przyczyn po-
wszechnej amnezji Wykonawców w  kwestii uzasadnia-
nia narzutów jest fakt, że programy kosztorysowe w domyślnych 
ustawieniach zapewniają Wykonawcy bardzo korzystny poziom 
kosztów pośrednich.

2 Katalogi Nakładów Rzeczowych – publikowane biuletyny, które – 
w zestawieniu z katalogami cen – z użyciem programów komputerowych 
pozwalają na oszacowanie wartości prac.

sTawki Tymczasowe

W trakcie realizacji niezwykle ważne jest utrzymanie odpo-
wiedniego finansowania projektu. Z tego powodu jednym 
z najważniejszych zadań Inżyniera jest wydawanie tymczaso-
wych płatności i comiesięczne ustalanie sprawiedliwej stawki.

Może się zdarzyć, że w wyniku zmiany, ustalenie nowej 
stawki będzie przeciągać się w czasie. Ostatni akapit klauzuli 
12.3. wskazuje, że w takiej sytuacji Inżynier powinien wyzna-
czyć stawki tymczasowe. Możemy się domyślić, że celem jest 
przede wszystkim utrzymanie płynności Wykonawców. 

Na przykład skarjnie złą praktyką jest przypadek, w któ-
rym Wykonawca zamienił technologię wykonywania podpór 
wiaduktów, a Inżynier, w obawie przed wprowadzeniem za-

wyżonej wyceny, zamiast wprowadzać stawki tymczasowe, 
nie realizował żadnych płatności za wykonane obiekty. Takie 
działanie może doprowadzić do utraty płynności finansowej, 
a nawet upadku niewielkich firm wykonawczych.

Jak zatem wyznaczać stawki tymczasowe? FIDIC nie pre-
cyzuje tego wprost, dlatego Inżynier powinien opierać się na 
rozsądku, własnej ocenie, a przede wszystkim wsłuchać się 
w racjonalne argumenty stron. 

Jedną z przyczyn powszechnej amnezji Wykonawców 
w kwestii uzasadniania narzutów jest fakt, że programy 
kosztorysowe w domyślnych ustawieniach zapewniają 
Wykonawcy bardzo korzystny poziom kosztów pośrednich.

fot.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestycja: Linia 400 kV Łomża-Ełk Bis, wykonawca: PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o. / PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. 
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Jeżeli znamy bezpośredni koszt prac – możemy przyjąć 
go za stawkę tymczasową.

Jeżeli obawiamy się, że stawka tymczasowa może być za 
wysoka – możemy ją zaniżyć w granicach rozsądku. Zwykle 
Wykonawca dysponuje zaliczką i powinien posiadać pewną 
rezerwę finansową.

Jeżeli Wykonawca jest wiarygodny, kontrakt nie zbliża 
się ku końcowi, realizowany jest płynnie i nie grożą mu spory, 
wówczas nawet w przypadku wykorzystania zawyżonej stawki 
tymczasowej możemy ją uregulować w przyszłych płatno-
ściach. Gdyby rozważane było zredukowanie istniejącej stawki 
ze względu na nienależne koszty stałe – tymczasowo można 
zachować istniejącą stawkę.

Należy pamiętać, że kluczem w ustalaniu stawek tymcza-
sowych jest utrzymanie płynności w finansowaniu, niezależ-
nie od prowadzonych uzgodnień czy sporów.

Procedura okreśLenia warTości Prac

Kolejnym z istotnych zagadnień, których dotyczy klauzula 
12.3, jest procedura określenia wartości prac czy ewentualnego 
sprzeciwu jednej ze stron. Poruszając się po wyznaczonym 
szlaku (procedurze) i znając jej przebieg łatwiej jest ostudzić 
emocje. Jeżeli wiemy, na jakim etapie możemy się odwołać – 
łatwiej jest zaakceptować tymczasową stawkę.

Procedura oceny wartości prac inicjowana jest przez zło-
żenie przez Wykonawcę rozbicia cen w 28 dni po podpisa-
niu umowy a następnie po każdym wniosku o przejściową 
płatność. 

W ciągu 28 dni po oświadczeniu Wykonawcy (kl. 14.6.1) 
Inżynier powinien zbadać, czy wszystkie stawki są uzasadnione 
i ewentualnie wyznaczyć stawki tymczasowe na potrzeby Czę-
ściowego Świadectwa Płatności (12.3).

Równolegle do świadectw płatności i niezależnie od nich, 
po odnotowaniu konieczności rekalkulacji stawki (lub zmiany) 
Inżynier powinien razem z Wykonawcą uzgodnić odpowied-
nią wartość prac. Uzgodnienia te kończą się porozumieniem 
lub wystawieniem przez Wykonawcę ‘Informacji o przyczy-
nach braku porozumienia’. 

W przypadku braku porozumienia między Inżynierem 
a Wykonawcą, rozpoczyna się procedura uzgodnień (klauzula 
3.7). Procedura ta trwa 42 dni, a w jej trakcie Inżynier zobli-
gowany jest do zachęcania Stron do rozmów i podjęcia przez 
nie porozumienia. Pełni on rolę konsultanta obu Stron, kon-
troluje czas na uzgodnienia, a w ostateczności, w przypadku 
braku porozumienia, powinien dysponować własnym, uzasad-
nionym i wiążącym Strony ‘określeniem’. Ewentualne dalsze 
kroki wiążą się z oddaniem sprawy do komisji rozjemczej – po 
przekazaniu przez jedną ze stron ‘Informacji o Niezadowole-
niu z Określenia Inżyniera’ w ciągu 28 dni (klauzula 3.7.5).

Podsumowanie

W artykule przeanalizowałem szereg zagadnień związanych 
z wyceną robót, zarówno dla przejściowych płatności jak i wy-
znaczenia zmiany Ceny Kontraktowej. 

Należy pamiętać, że zapewnienie finansowania wyko-
nawcy za pomocą płatności przejściowych jest sprawą nad-
rzędną, nie wymagającą drobiazgowych czy precyzyjnych 
obliczeń. Niedokładności w płatnościach przejściowych re-
kompensuje posiadana przez wykonawcę zaliczka czy stop-
niowo wypłacany zysk – a w ostateczności comiesięczna 
możliwość skorygowania poprzednich rozliczeń.

Procedura wyznaczania dokładnej wartości dodatko-
wych robót jest procedurą dużo bardziej skrupulatną, bo skut-
kuje trwałą zmianą ceny kontraktowej. Wymaga zachowania 
ostrożności, technicznej wiedzy i zabezpieczenia czasu na 
uzgodnienia. 

Remedium pozwalającym pogodzić obie procedury jest 
mechanizm stawek tymczasowych – powinniśmy o nim pa-
miętać i chętnie z niego korzystać.

 

Należy pamiętać, że kluczem w ustalaniu stawek 
tymczasowych jest utrzymanie płynności w finansowaniu, 
niezależnie od prowadzonych uzgodnień czy sporów.

Należy pamiętać, że zapewnienie finansowania wykonawcy 
za pomocą płatności przejściowych jest sprawą nadrzędną, 
nie wymagającą drobiazgowych czy precyzyjnych obliczeń. 



47grudzień 2021           KONSULTANT

SIDiR: W 2018 roku branża budowlana mówiła o nadzwyczajnej zmianie stosunków 
o braku waloryzacji kontraktów, etc. Obecnie jesteśmy świadkami czegoś, co chyba 
moglibyśmy nazwać „ super nadzwyczajną zmianą stosunków”. Czy to dało się 
przewidzieć?
Mirosław Józefczuk: Pewnych poziomów wzrostu już nie da się przewidzieć. Oczy-
wiście składając ofertę zakładamy w niej jakiś poziom wzrostu X, no ale nie da się 
wstawić do oferty ewentualnego wzrostu o 40, 50 czy 100%, bo nigdy byśmy nie 
wygrali takiego kontraktu. Ten wzrost musi być oparty o jakiś rozsądek, natomiast 
teraz bardzo często zamawiający publiczni mówią coś takiego: no ale wy jesteście 
profesjonalistą, jesteście przedsiębiorcą, który działa na rynku od bardzo wielu lat 
i powinniście to przewidzieć. To jest brak zrozumienia tego, co można przewidzieć. 
Dlaczego nie można przewidzieć? bo z drugiej strony, jeżeli byśmy wkładali wszel-
kie ryzyka możliwości wzrostu, które możemy sobie prześledzić historycznie, to po 
pierwsze: nigdy nie wygramy, ale po drugie to się także odbije na zamawiającym, 
bo jeżeli wszyscy by to zrobili, to po prostu on dostanie dramatycznie wysoką cenę 
za wykonanie danej budowy.

To zawsze mnie zastanawiało, czy zamawiający mają świadomość tego, że przy 
pewnym poziomie ryzyk, które oczekuje się, że wykonawca uwzględni, to tak 
naprawdę on będzie ponosił koszt tego?
Bardzo często uczestnicząc w przetargach PPP w ramach dialogu konkurencyjnego, 
rozmawiamy z zamawiającym, czyli partnerem publicznym. I ten partner publiczny 
wylicza, co planuje zawrzeć w tej inwestycji i oczywiście jemu się wydaje przez cały 
czas rozmów, że to będzie niedrogo.

Tymczasem jemu trzeba wytłumaczyć: Wam nie trzeba Mercedesa, bo Merce-
des kosztuje. Wam wystarczy volksvagen, bo wy dzisiaj macie syrenkę i to wszystko 
jedno, czy chodzi o szpital, drogę, czy basen. Nie chciejcie od razu z tej syrenki prze-
nieść się na wielkie centrum sportowe z basenem, bo to was będzie kosztowało. Nie 
chciejcie też zastosować najbardziej nowoczesnych rozwiązań w tym centrum, bo to 
was będzie kosztowało i my im mówimy: to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, i że wasz 
budżet tego nie udźwignie.

Niektórzy wtedy zaczynają rozumieć i decydują się na wycenę tego Volkswa-
gena, a nie na Mercedesa.

Taka rozmowa z inwestorami jest niestety możliwa tylko podczas dialogu kon-
kurencyjnego. W innych przypadkach nie można z nimi rozmawiać, a oni nie zdają 
sobie sprawy, że każde ryzyko się wycenia i wkłada do budżetu.

Samorząd jest z jednego świata, a biznes jest drugiego świata i do momentu, 
kiedy my się nie spotkamy i nie zaczniemy wymieniać informacji między sobą, uczyć 

Zrozumieć drugą stronę

Rozmowa z dr Mirosławem Józefczukiem 
dyrektorem administracyjno-finansowym Warbud S.A.
Rozmawia: Rafał Bałdys-Rembowski
Rozmowa jest częścią 15 odcinka podcastu PRZE:budowa

mirosŁaw józefczuk
dyrektor administracyjno-finansowy  

Warbud S.A.

Pewnych poziomów 
wzrostu już nie da się 
przewidzieć. Oczywiście 
składając ofertę zakładamy 
w niej jakiś poziom 
wzrostu X, no ale nie 
da się wstawić do oferty 
ewentualnego wzrostu 
o 40, 50 czy 100%, bo 
nigdy byśmy nie wygrali 
takiego kontraktu.

PODCAST PRZE:BUDOWA
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się, jak działamy, bo działamy trochę inaczej, rozumieć się, to 
ciężko będzie zrobić wspólny biznes. Wrócę do tego PPP to jest 
wspólny biznes. Łączymy się z partnerem publicznym, zama-
wiającym na 20-25 lat, bo budujemy, finansujemy ją później 
utrzymujemy, więc my musimy mieć do siebie zaufanie. Żeby 
pojawiło się zaufanie trzeba wcześniej się zrozumieć, więc ten 
etap rozumienia musi zaistnieć, żebyśmy my nie mówili, a to 
bandyci nie chcą dopłacić, a oni nie mówili, a to złodzieje, bo 
chcą jak najwięcej wyszarpać.

Mam takie pytanie, które nurtuje mnie już od wielu 
lat. Pytanie jest następujące i związanej ze sporami 
kontraktowymi. Oczywiście głównie w zamówieniach 
publicznych, ale też w zamówieniach komercyjnych. Kończy 
się kontrakt, jest świadectwo przejęcia, wy wystawiacie 
ostatnią fakturę, zaczyna się okres zgłaszania wad i tak dalej. 
Tymczasem zamawiający już wysłał swoje roszczenia, wy już 
sformułowaliście swoje roszczenia i sprawa trafia do sądu.
Pytanie brzmi: Kiedy przedsiębiorstwo budowlane jest 
w stanie poznać wynik finansowy na danym kontrakcie? Bo 
przecież nie po świadectwie przyjęcia czy wykonania, tylko po 
10 latach jak w ostatniej instancji skończy się walka o ten spór.
Dobre przedsiębiorstwo powinno poznać wynik na kontrakcie 
w momencie, kiedy jest aktualizowany budżet na początku bu-
dowy. To jest oczywiście teoria. Jeżeli na początku pojawiają 
się duże problemy, to ta budowa 
nie skończy się dobrze. W mo-
mencie, kiedy pojawiają się pro-
blemy, pojawiają się ryzyka. Tymi 
ryzykami próbuje się zarządzać, 
ale w momencie, kiedy widzimy, 
że już nie za bardzo można nimi 
zarządzać, no to trzeba te ryzyka 
po prostu wycenić i  włożyć do 
budżetu budowy. W ten sposób 
przybliżamy coraz bardziej ten 
ostateczny wynik na budowie. Je-
żeli koniec budowy jest dramatyczny z różnych powodów, np. 
bo nie dostarczono na czas projektu, bo nie udostępniono na 
czas frontu robót, bo za dużo zmian w projekcie po stronie za-
mawiającego; to wszystko opóźnia czas budowy i to wszystko 
się wycenia. Jeżeli już widzimy w pewnym momencie, że pój-
dziemy do sądu, że już nie da się inaczej, albo będzie ugoda, 
za którą będziemy musieli zapłacić, a my się na to nie go-
dzimy, bo widzimy, że jest po prostu niesprawiedliwa, to także 

wyceniamy wszelkie możliwe ryzyka, które może nam zafun-
dować zamawiający i wkładamy je do budżetu.

To nie jest tak, że my za 10 lat po poznamy wynik na 
budowie w przypadku sporu sądowego, bo my powinniśmy 
umieć – i to się najczęściej dzieje pod koniec budowy – wyce-
nić te wszystkie ryzyka, łącznie z tym, że pójdziemy do sądu, 
a tam możemy wygrać lub przegrać. Możemy wtedy przyjąć, 
że ryzyko będzie 50 do 50 albo, że 60 do 40 i tak dalej.

Siadamy wtedy wszyscy, już nie tylko osoba, która jest od-
powiedzialna za tę budowę, ale także zawsze prezes, dyrektor 
administracyjno finansowy i szef działu prawnego i wszyscy 
robimy burzę mózgów. Ile to może kosztować przy scenariuszu 
realistycznym, analizujemy scenariusz pesymistyczny i wy-
ceniamy to wszystko na powiedzmy 100 milionów, oczywi-
ście mówię przykładowo. To wszystko wkładamy do budżetu 
i później możemy liczyć, że wynik może się tylko poprawić 
w wyniku decyzji sądu.

Natomiast co do sądu, to jest też ogromne pole do roz-
mowy i było zawsze. Ja jestem daleki od tego, żeby oceniać, 
że sądy dzisiaj pracują gorzej. Jak pracowały 10 lat temu, do-
skonale tak samo pracują dziś, czyli niedobrze. I tu mówimy 
głównie o jakości orzeczeń, choć tempo rozstrzygania również 
jest dramatycznie słabe. 

Głównym problemem pozostaje jakość rozstrzygania 
w sporach gospodarczych. Ja nie chcę urażać środowiska są-

dowego, natomiast jakość ich pracy jest rzeczywiście bardzo 
niska. Przypuszczam, że głównie ze względu na to, że najczę-
ściej są osoby, które niestety nie mają pojęcia o działalności 
gospodarczej i w związku z tym to, jaki będzie wynik, to jest 
trochę loteria.

A jak dla porównania wygląda sektor komercyjny, przy tego 
typu problemach, jak na przykład spór. Czy tutaj częściej 

Taka rozmowa z inwestorami jest niestety możliwa tylko 
podczas dialogu konkurencyjnego. W innych przypadkach 
nie można z nimi rozmawiać, a oni nie zdają sobie sprawy, 
że każde ryzyko się wycenia i wkłada do budżetu.

To nie jest tak, że my za 10 lat po poznamy wynik na 
budowie w przypadku sporu sądowego, bo my powinniśmy 
umieć – i to się najczęściej dzieje pod koniec budowy – 
wycenić te wszystkie ryzyka, łącznie z tym, że pójdziemy do 
sądu, a tam możemy wygrać lub przegrać.
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korzysta się z jakichś alternatywnych metod typu: siądźmy, 
dogadajmy się albo zapłaćmy za arbitraż?
Szczerze mówiąc, to wcale nie jest tak, że sektor komercyjny 
jest lepszy z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widze-
nia firmy budowlanej. Oczywiście na takim kontrakcie sprawy 
wyglądają inaczej, ale to wcale nie znaczy zawsze lepiej.

Spór nazwijmy to z administracją publiczną, wszystko 
jedno czy to jest kolej, czy to jest generalna dyrekcja, czy sa-
morząd charakteryzuje się takimi problemami jak brak decy-
zyjności i często brak zrozumienia.

Oni mówią: my byśmy chcieli wam dopłacić, no ale wie-
cie, później może być problem i tak dalej, więc jest tu kluczowy 
problem braku decyzyjności. 

Druga sprawa to brak zrozumienia drugiej strony, czyli 
firmy budowlanej, że jednak nie mogliśmy przewidzieć ta-
kiego wzrostu cen, że jednak inne problemy powodują, że kon-
trakt się opóźnił. Oni rzeczywiście też podchodzą do nas jako 
do takich wielkich profesjonalistów, którzy potrafią przewi-
dzieć Wszystko łącznie z covidem. 

Natomiast jak zaczynamy się rozumieć już pod koniec 
budowy, to też oni mówią wprost, że musimy zgłosić się do 
sądu, potem będzie ugoda przedsądowa, stempelek sądu i bę-
dzie OK, ale to i tak nam wszystko przedłuża. A poza ty, to 
nie wiemy, czy w międzyczasie nie zmieni się szef tej admi-
nistracji i wszystko jedno, czy pójście do sądu zapewni nam 
jakąś ugodę i stempelek sądu, skoro nowy szef może wszystko 
zakwestionować.

W przypadku inwestora komercyjnego jest trochę inaczej. 
Rzeczywiście rozmawiamy ze sobą i teoretycznie możemy się 
szybciej dogadać pod warunkiem jednak, że po drugiej stronie 
jest osoba rozumiejąca nasze problemy i nie jest zamknięta na 
dyskusję. Bardzo często duża firma deweloperska, wszystko 
jedno czy buduje centrum handlowe, czy ogromne osiedle, czy 
wieżę w centrum Warszawy, nie chce rozumieć naszych pro-
blemów. Mówią wprost: złożyliście ofertę z ceną stałą, trzeba 
było to przewidzieć. My żądamy na przykład – strzelam, nie 
myślę o żadnej budowie – żądamy 40 milionów złotych do-
płaty przy wielkiej budowie, a on mówi, damy wam 5. 

A dlaczego 5?, no bo więcej nie mamy. Musimy zwrócić 
uwagę, że tu też mamy ograniczenie finansowe. Firma-spółka 

celowa otrzymała od funduszu pieniądze X na daną inwesty-
cję. Najczęściej jest to tak zwane equity. Resztę pożyczyła 
z banku, wszystko jedno z jakiego i to jest jego pula pienię-
dzy. I teraz on, nawet jakby nas rozumiał, to i tak nie ma jak 
dołożyć. I rzeczywiście on nie ma pieniędzy, fundusz mu nie 
dosypie, bo fundusz liczy swoją stopę zwrotu i on wcale nie 
chce droższej budowy.

Każdy fundusz ma właścicieli, którzy chcą mieć 5, 6 % 
zwrotu, a czy po wzroście kosztów uda się to wynająć? No 
i wszyscy po drugiej stronie zaczynają się napinać. To też 
często nie jest łatwe, żeby dojść do porozumienia z takim 
klientem.

Natomiast jakbym ja był na ich miejscu, też mówiłbym 
NIE. I teraz ty, jako właściciel firmy budowlanej, akcjonariusz, 
prezes, jako generalny wykonawca musisz dowieść de facto 
tę budowę do końca. Oczywiście składasz kleimy piąty, dzie-
siąty raz, a później idziesz do sądu i tak dalej, ale jesteś trochę 
w pułapce jako generalny wykonawca, bo klient mówi: Fixed 
Price nic nie dopłacę, twoja wina. Ty oczywiście starasz się 
udowodnić, no zobacz, ile tutaj zamiennych projektów wpro-
wadziłeś i tak dalej. Ale klient odpowiada: To nie moja sprawa, 
macie termin, odrzuca po prostu roszczenia terminowe i co 
możemy zrobić? No możemy zerwać kontrakt, ale uwaga, ze-
rwanie kontraktu jest oczywiście z jego winy, ale on się nie zga-
dza i twierdzi, że to on zrywa kontrakt i co robi? Pociąga nam 
gwarancję. Na dzień dobry to jest 10 albo 15%, więc kolosalne 
pieniądze, które są już po jego stronie. To jest najgorsza rzecz, 
jak pieniądze są po drugiej stronie, a nie u ciebie w portfelu.

No i cóż pozostaje nam albo dojść do porozumienia z pi-
stoletem przy głowie, albo pójść do sądu, ale pójście do sądu, 
oznacza może nie 10 lat, ale 5 lat z wielką niewiadomą i pie-
niędzmi w jego kieszeni. Teraz to ty musisz w swoim budże-
cie, a więc swoim rachunku wyników uwzględnić te ryzyka, 
zawiązujesz rezerwę na stratę na tej budowie.

Całość rozmowy do odsłuchania w  naszym podcaście 
PRZE:budowa na stronie: https://sidir.pl/podcast-przebudowa/

 

No możemy zerwać kontrakt, ale uwaga, zerwanie 
kontraktu jest oczywiście z jego winy, ale on się nie zgadza 
i twierdzi, że to on zrywa kontrakt i co robi? Pociąga 
nam gwarancję. Na dzień dobry to jest 10 albo 15%, więc 
kolosalne pieniądze, które są już po jego stronie. To jest 
najgorsza rzecz, jak pieniądze są po drugiej stronie, a nie 
u ciebie w portfelu.
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Analiza stosowania niekorzystnych 
dla nabywcy sposobów pomiaru 
powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego w umowach 
deweloperskich

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w pierwszych 
III kwartałach 2021 roku zostało oddanych do użytku ponad 180 tys. 
mieszkań. Przyjmując średnią cenę mieszkań w Polsce na poziomie 
5100,00 zł za m2 i powierzchnię pod ściankami działowymi ok. 2m2, 

możemy obliczyć, że 2021 rok zamknie się kwotą prawie 2,5 miliarda złotych strat 
poniesionych przez nabywców nieruchomości.

Cały problem polega na tym, że w Polsce w ustawach, rozporządzeniach czy też 
normach, różnie definiowane jest pojęcie powierzchni użytkowej lokalu mieszkal-
nego lub domu rodzinnego. Wydaje się to wręcz niemożliwe, ale na zrozumienie pro-
blemu pozwala zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi. Poza problemem 
różnie definiowanej powierzchni użytkowej istnieje również problem sposobu jej 
pomiaru – czy należy liczyć bez ścianek działowych znajdujących się w mieszkaniu 
czy ze ściankami działowymi na korzyść dewelopera?

usTawy

Poniżej przedstawiam kilka aktów prawnych, na które chciałbym się powołać przy 
rozstrzygnięciu naszego zagadnienia.

Zacznijmy od najważniejszego aktu prawnego obowiązującym w procesie bu-
dowlanym. W Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.) czytamy:

„W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z czę-
ścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 ptk.2 lit. a, zamieszcza się 
informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczegól-
nych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia o którym 
mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.” (art. 57 ust.1a).

Jak widzimy, powyższy ogólnie sformułowany akt prawny nie daje żadnego roz-
wiązania tej kwestii. Zapoznajmy się zatem z drugim najważniejszym przepisem 
prawnym w budownictwie. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), jest napisane:

„Mieszkanie — rozumie się przez to zespół pomieszczeń mieszkalnych i po-
mocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budow-
lanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia 
samodzielnego gospodarstwa domowego…” (§3 pkt. 9) oraz

seBasTian soBczak
e-inzynier.pl

ARTYKUŁ STAŻYSTY SIDIR

Przyjmując średnią cenę 
mieszkań w Polsce na 
poziomie 5100,00 zł za 
m2 i powierzchnię pod 
ściankami działowymi ok. 
2m2, możemy obliczyć, że 
2021 rok zamknie się kwotą 
prawie 2,5 miliarda złotych 
strat poniesionych przez 
nabywców nieruchomości.
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„Wymagane w rozporządzeniu wymiary w świetle na-
leży rozumieć jako uzyskane po wykończeniu powierzchni 
elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów otworów 
okiennych i drzwiowych — jako uzyskane po otwarciu skrzy-
dła okna lub drzwi pod kątem 90°.”(§9 ust. 1).

Z powyższych przepisów możemy jedynie wnioskować, 
że pomiaru należałoby dokonać dopiero po wykończeniu 
mieszkania, czyli po nałożeniu tynków na ścianę. Nadal jed-
nak nasz problem pozostaje nierozwiązany.

Zajrzyjmy zatem do Ustawy z dnia 16 września 2011 r. 
O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1445), zwanej potocznie 
ustawą deweloperską:

„lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w ro-
zumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), z wyłączeniem lokali o innym 
przeznaczeniu;”( art. 3 pkt. 2), dalej „Określenie powierzchni 
i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończe-
niowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;” 
(art. 22 ust.1 pkt. 6) i następnie „wskazanie sposobu pomiaru 
powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin-
nego;” (art. 22 ust.1 pkt. 14).

Nadal problem pozostaje, bowiem z ustawy wynika, że 
deweloper ma wolną rękę, może mierzyć powierzchnię użyt-
kową w dowolny sposób, jedynie informując jak tego dokonał.

W ustawie deweloperskiej powoływana jest Ustawa z dnia 
24 czerwca 1994 r. O własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1048.), zobaczmy zatem co w niej znajdujemy:

 „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu 
ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku 
izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które 
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu 
ich potrzeb mieszkaniowych.” (art. 2 ust. 2).

„Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nierucho-
mości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytko-
wej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 
do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z po-
mieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela 
samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości 
wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych 
lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do 
łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z po-
mieszczeniami do nich przynależnymi.” (art. 3 ust. 3).

„Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, nie-
zbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego 
lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią po-
mieszczeń do niego przynależnych.” (art. 3 ust. 4).

rozPorządzenia

W przytaczanych zapisach kolejny raz przewija się pojęcie 
powierzchni użytkowej, ale nie ma żadnych konkretnych za-
pisów. Nie poddajemy się i szukamy dalej. Ponieważ archi-
tekci projektują i wykonują projekt budowlany zaglądamy 
w ich dziedzinę. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

Budowa Galerii Wiślanka w Żorach, fot. Grzegorz Dukata
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projektu budowlanego odnajdujemy (Dz. U. 2020 poz. 1609, 
§20 ust. 1 pkt. 4 lit. b):

 „…Zestawienie powierzchni, przy czym: 
– powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o po-

wierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych 
przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, 
przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, log-
gii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkal-
nych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,

 – powierzchnię użytkową budynku powiększa się o po-
wierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, 
ściennych szaf, schowków i garderób, 

– przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub 
większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysoko-
ści równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m 
– w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija 
się całkowicie,

 – przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej 
lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć 
wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomiesz-
czenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą za-
spokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych…”.

W powyższym rozporządzeniu znajdujemy nareszcie ja-
kieś konkrety, bowiem jest napisane, że deweloper powinien 
przy mierzeniu powierzchni mieszkania pomijać przegrody 
budowlane, czyli ścianki działowe.

sPrecyzowanie sPosoBów Pomiarów

Przytoczę jeszcze dwie ustawy, w których mamy dokładnie 
sprecyzowane sposoby pomiarów.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i daro-
wizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043):

„Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumie-
niu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrz-
nej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach 
(podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic 
i klatek schodowych oraz szybów dźwigów). 

Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kon-
dygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza 
się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wyso-
kość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się.” 
(art. 16 ust. 4 i 5).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558):

„Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – 
powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek 
schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa 
się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe” (art. 1a, ust.1 pkt. 5), i dalej „Powierzchnię pomiesz-
czeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świe-
tle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej 

budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, 
powierzchnię tę pomija się” (art. 4 pkt. 2).

normy BudowLane

Na koniec pozostawiłem do omówienia normy budowlane 
obowiązujące w Polsce. Pomimo, że są one nieobowiązkowe, 
a jedynie fakultatywne, deweloperzy zgodnie z ustawą dewe-
loperską, gdzie muszą poinformować nabywcę o sposobie po-
miaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, lubią się 
do nich odnosić. 

Pierwsza ulubiona przez inwestorów to norma z dnia 30 
czerwca 1970 r. PN-70 B-02365. Powierzchnia budynków. Po-
dział, określenie i zasady obmiaru. Czytamy w niej:

„Przy obliczaniu poszczególnych rodzajów powierzchni 
należy przyjmować wymiary na wysokości 1,0 [m] nad po-
ziomem podłogi odpowiedniej kondygnacji w świetle lub 
wg obrysu zewnętrznego przegród pionowych (ścian) w sta-
nie surowym, bez uwzględniania oblicowania (okładziny 
lub wyprawy) nie stanowiącego części konstrukcyjnej danej 
przegrody”.

Przedsiębiorca liczy tutaj ścianki działowe do po-
wierzchni mieszkania, dodatkowo w stanie surowym, czyli 
bez tynków i innych okładzin.

Druga norma to PN-ISO 9836-1997. Właściwości użyt-
kowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. W normie podawanych 
jest kilka pojęć, które chciałbym przytoczyć:

„ 5.1.5.1 Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią 
ograniczoną przez elementy zamykające (patrz także 5.1.3.2). 
5.1.5.2 Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddziel-
nie dla każdej kondygnacji i dalszy jej podział określony jest 
zgodnie z 5.1.3.1. Jest ona obliczana dla wymiarów budynku 
w stanie wykończonym, na poziomie podłogi nie licząc listew 
przypodłogowych, progów itp. Przekryte powierzchnie kon-
dygnacji, które nie są zamknięte lub są tylko częściowo za-
mknięte i nie mają elementów zamykających (powierzchnie 
wg 5.1.3.1 b) są obliczane z rzutu pionowego obrysu przekrycia. 
Powierzchnie w obrębie kondygnacji o zróżnicowanej wyso-
kości (np. duże hole, audytoria) są także obliczane oddzielnie. 

5.1.5.3 Do powierzchni kondygnacji netto wliczane są 
także elementy nadające się do demontażu takie jak: ścianki 
działowe, rury, kanały. 

5.1.5.4 Do powierzchni kondygnacji netto nie są wliczane 
powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze w elemen-
tach zamykających. 

5.1.5.5 Powierzchnia kondygnacji netto dzieli się na: – po-
wierzchnię użytkową (5.1.7); – powierzchnię usługową (5.1.8); 
– powierzchnię ruchu (5.1.9). 

5.1.7 Powierzchnia użytkowa 5.1.7.1 Powierzchnia użyt-
kowa jest to część powierzchni kondygnacji netto, która od-
powiada celom i przeznaczeniu budynku (patrz rysunek 1). 
5.1.7.2. Powierzchnia użytkowa określana jest oddzielnie dla 
każdej kondygnacji i dodatkowo dzielona zgodnie z 5.1.3.1. 
5.1.7.3 Powierzchnie użytkowe klasyfikowane są zgodnie 
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z celem i przeznaczeniem budynków, dla których są one 
wznoszone. Dzieli się je zwykle na powierzchnie użytkowe 
podstawowe i powierzchnie użytkowe pomocnicze.”

W zapisach normy widzimy już konkrety, bowiem po-
miaru dokonujemy w stanie wykończonym, na poziomie 
podłogi pomijając nawet listwy przypodłogowe. Jest to przy-
datna informacja w sytuacji kupowania mieszkania wykoń-
czonego pod klucz. Jedyne co powinno nas tu niepokoić to 
słowo „demontaż”.”

eLemenTy nadajace się do demonTażu

Autorom powyżej cytowanej normy z pewnością chodziło 
m.in. o ścianki działowe, kominy lub inne elementy nada-
jące się do demontażu. Tu pozwolę sobie o bardziej wnikliwą 
analizę.

Zgodnie z Encyklopedią Techniki – tom Technika ogólna, 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975, strona 
106, czytamy: „Demontaż – częściowe lub całkowite rozłoże-
nie maszyny (ogólnie-wyrobu) na pojedyncze elementy. Celem 
demontażu częściowego może być np. wymiana zużytego lub 
uszkodzonego elementu. Demontaż całkowity, stosujemy za-
zwyczaj w celu sprawdzenia stanu elementów, bywa np. prze-
prowadzany w celu oceny stanu maszyny po próbie lub jako 
czynność przygotowawcza do remontu maszyny.”

Widzimy, że słowo „demontaż” zostało bardzo nietraf-
nie użyte w normie, bowiem jeżeli jakąś rzecz demontujemy 
to możemy ją ponownie złożyć czy zmontować. Ogólnie wia-
domo, że ścianki działowe w budownictwie mieszkaniowym 
zgodnie z prawem i warunkami technicznymi, wykonuje się 
zazwyczaj z cegły, silikatu bądź innego materiału o grubości 
ok. 8 cm. Następnie na mur kładziony jest podkład podtyn-
kowy, tynk i zazwyczaj farba podkładowa malarska. Jak za-
tem możemy taka ścianę zdemontować, a później ją ponownie 
zmontować? Teoretycznie można odzyskać cegłę, natomiast 
zaprawa murarska, zaprawa tynkarska czy powłoki malarskie 
są już bezpowrotnie stracone. 

W związku z powyższym zasadne wydaje się stwierdze-
nie, że ścianki działowe tego typu są niemożliwe do demon-
tażu, a ich wliczenie do powierzchni lokalu jest niezgodne 
z prawem, a deweloperzy bezpodstawnie naliczają nabywcy 
za to dodatkowe opłaty. 

Wydaje się, że kluczowym staje się użycie w normie nie-
właściwego słowa „demontaż”. Gdyby zastosowano termin 
„możliwe ścianki do wyburzenia”, nikt nie miałby wątpliwo-
ści i byłoby to bardziej zrozumiałe dla kupującego.

koLejne sŁowo kLucz „Powinien”

Kończąc moje rozważania, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na 
słowo „powinien”, często używane w nomenklaturze urzędni-
czej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, każdy lokal mieszkalny powinien być wyposa-
żony w łazienkę, cytuję: „…oprócz pomieszczeń mieszkalnych, 
powinien mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp 
wydzielony lub miskę ustępową w łazience…”.

Na temat zastosowanego w przepisie kluczowego słowa 
„powinien” wypowiedział się Mirosław Bańko1: „Interpretacja 
przepisów należy do prawników, a w ostateczności sądów. Ze sta-
nowiska językoznawczego mogę tylko powiedzieć, że słowo po-
winien ma wiele znaczeń, ale użyte w przepisach prawnych jest 
o wiele bliższe znaczeniowo słowu musi niż słowu może. Nato-
miast wyposaża się to sformułowanie, które wskazuje na pewną 
normę. Czy jest to norma zwyczajowa, czy prawna, powinno (ale 
tu akurat nie musi!) wynikać z kontekstu.”

W związku z powyższym w lokalu mieszkalnym musi być 
wydzielone miejsce na łazienkę wraz z wc. A co za tym idzie 
musi być wyznaczone pomieszczenie zamknięte, czyli ogra-
niczone trwałymi ścianami. Zatem nie powinno się w pomia-
rach liczyć powierzchni pod ściankami łazienkowymi.

resume

Jak widać analiza przedstawionego powyżej zagadnienia na 
pewno nie należy do najprostszych. Należałoby tę sprawę jed-
noznacznie unormować, aby nie budziła żadnych wątpliwo-
ści. Moim zdaniem sposób pomiaru powierzchni użytkowej, 
powinien znaleźć się w ustawie deweloperskiej. Podobnie po-
winno się doprecyzować i ujednolicić przytoczone wcześniej 
ustawy. Mam nadzieję, że poruszony przeze mnie problem za-
interesuje oraz zdopinguje odpowiednie i kompetentne osoby 
do podjęcia konkretnych działań legislacyjnych porządkują-
cych ostatecznie sprawy sposobu pomiaru powierzchni lokali 
mieszkalnych.

 

1 Mirosław Tomasz Bańko (ur. 1959) – polski językoznawca i leksykograf, 
profesor nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Warszawskiego. Autor bądź współautor słowników i poradników 
językowych.

W związku z powyższym zasadne wydaje się stwierdzenie, 
że ścianki działowe tego typu są niemożliwe do demontażu, 
a ich wliczenie do powierzchni lokalu jest niezgodne 
z prawem, a deweloperzy bezpodstawnie naliczają nabywcy 
za to dodatkowe opłaty.
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