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konferencja

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

Ad res: ul. Dłu ga 44/50, lok. 101, 00-241 War sza wa, tel./fax.: +48 022 826 16 72, tel./fax.:+48 022 826 56 49, e -ma il: biu ro@si dir.pl 
Ko le gium re dak cyj ne: Zbi gniew Bo czek (redaktor naczelny), An drzej Ar cha no wicz, Wło dzi mierz Kier no życ ki, Krzysz tof Woź nic ki.

SIDiR jest członkiem:

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC

European Federation of Engineering Consultancy Associations 
- EFCA

The Dispute Resolution Board Foundation - DRBE

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

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

Szanowni Państwo,

Od kilku ostatnich miesięcy najczęstszym tematem, do którego wracamy wszyscy w dyskusjach
o gospodarce, jest globalny kryzys. Przez długi czas wydawało się, że problemy, jeśli nie
całkowicie ominą nasz kraj to przynajmniej dotkną nas o wiele słabiej. Dzisiaj takiej pewności
mieć już nie możemy. Czy jednak pozostało nam coś do zrobienia poza czekaniem na rozwój
wypadków?
Na pewno tak. Możemy spojrzeć na sytuację z innej strony i potraktować kryzys nie tylko jako
załamanie - ale jako przełom i początek nowej formy gospodarowania np. przemieszczenie
środków, wzmocnienie efektywności, stworzenie nowych zasad.

Stowarzyszenie Doradców i Rzeczoznawców SIDiR działając w porozumieniu 
z Polskim Stowarzyszeniem Beneficjentów Funduszy Pomocowych,

oraz Związkiem Banków Polskich, postanowiło wpisać się w tak zakreślony scenariusz
organizując w dniach 26-27 marca 2009, 

w hotelu Victoria w Warszawie, ul. Królewska 11,
konferencję poświęconą ubezpieczeniom i gwarancjom w kontraktach zatytułowaną:

„Ubezpieczenia i gwarancje
w kontraktach budowlanych”

Przedmiot konferencji stanowi jeden z istotnych elementów realizacji projektu budowlanego,
o znaczeniu ogólno – ekonomicznym, szczególnie w sytuacji, gdy wszyscy oczekują, że inwestycje
infrastrukturalne staną się dźwignią przełamania tendencji spadkowych w gospodarce. Mamy
więc nadzieję, że uda nam się w ten sposób przyczynić, w niewielkiej choćby mierze, do
racjonalizacji i zwiększenia efektywności procesów inwestycyjnych.



Ure gu lo wa nia praw ne w Unii Eu ro pej skiej
Za mó wie nia pu blicz ne to nie tyl ko kwe stia prze pi sów

i ure gu lo wań, ale przede wszyst kim za sa dy, we dług któ rych
wy ko naw ca po wi nien pro wa dzić „in te re sy” z jed nost ka mi
sek to ra fi nan sów pu blicz nych i in ny mi pod mio ta mi pu blicz -
ny mi. Od mien nie od za ma wia ją ce go, wy ko naw ca po za prze -
strze ga niem prze pi sów mu si ta kże wziąć pod uwa gę sze reg
in nych wzglę dów o cha rak te rze biz ne so wym. Jed nak już sa -
mo sfor ma li zo wa nie pro ce du ry udzie le nia za mó wie nia pu -
blicz ne go na rzu ca wy ko naw cy wy ma ga nia, któ re nie
wy stę pu ją w sek to rze pry wat nym, a któ re wa run ku ją suk ces
udzia łu w prze tar gu pu blicz nym. Prze pi sy te ma ją za sto so -
wa nie do wszyst kich za mó wień (po wy żej war to ści pro go -
wych) udzie la nych przez pod mio ty pu blicz ne w Pań stwach
Człon kow skich Unii Eu ro pej skiej. Dla wy ko naw cy wa żne
jest, aby wie dzieć, w ja ki spo sób mo żna wy ko rzy stać te prze -
pi sy z ko rzy ścią dla sie bie i w zgod no ści z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa. Już nie tyl ko za ma wia ją cy, ale rów nież
wy ko naw cy co raz czę ściej się ga ją do dy rek tyw unij nych, któ -
re sta no wią o wspól nych prze pi sach i mu szą być sto so wa -
ne oraz prze strze ga ne we wszyst kich Pań stwach
Człon kow skich, w ce lu za pew nie nia mi ni mal nych gwa ran -
cji rów ne go trak to wa nia wy ko naw ców. Dy rek ty wy obej mu ją
m. in. trzy głów ne ro dza je za mó wień: za mó wie nia na ro bo ty
bu dow la ne, do sta wy i usłu gi (nie bu dow la ne), w tym kon -
kur sy w dzie dzi nie urba ni sty ki i pla no wa nia prze strzen ne go,
ar chi tek tu ry, in ży nie rii lub prze twa rza nia da nych, pla nu lub
pro jek tu. Dy rek ty wy wy ma ga ją za pew nie nia przej rzy sto ści
po stę po wa nia i za ka zu dys kry mi na cji. Dla te go też, wszel kie
prze pi sy kra jo we do ty czą ce za mó wień pu blicz nych mu szą
być zgod ne z po sta no wie nia mi dy rek tyw unij nych. W Pol sce
po sta no wie nia dy rek tyw, zo sta ły wpro wa dzo ne do pra wa
kra jo we go i sta no wią ca łość sys te mu za mó wień pu blicz nych
za war tych w usta wie Pra wo za mó wień pu blicz nych (da lej
„Pzp”). Nie wy klu cza to przy ję cia po sta no wień dy rek tyw, ja -
ko mi ni mum wy ma gań kra jo wych, a za tem do dat ko we po -
sta no wie nia mo gą być wpro wa dza ne do prze pi sów
kra jo wych, ale tyl ko w zgod no ści z po sta no wie nia mi dy rek -
tyw. Mo gą one do ty czyć na przy kład za mó wień nie pod le ga -
ją cych za kre so wi dy rek tyw, tzn. o war to ści po ni żej wiel ko ści
pro go wych okre ślo nych w dy rek ty wach. Do dat ko we prze pi -
sy mo gą ta kże obo wią zy wać w za kre sie za gad nień bar dziej
prak tycz nych, ta kich jak pro ce du ry skła da nia ofert, wa diów

czy pro ce du ry otwie ra nia ofert. Ró żni ce mo gą do ty czyć ta -
kże pro ce dur od wo ław czych usta no wio nych w Pań stwach
Człon kow skich w ce lu roz pa try wa nia na ru szeń prze pi sów,
ale Unia Eu ro pej ska przy ję ła ta kże dy rek ty wy, w któ rych wy -
ma ga od Państw Człon kow skich wpro wa dze nia sku tecz nych
pro ce dur od wo ław czych umo żli wia ją cych wy ko naw com
pod wa że nie de cy zji za ma wia ją cych w przy pad ku na ru sze nia
przez nich prze pi sów. War to przy po mnieć, że oprócz kra jo -
wych pro ce dur od wo ław czych przed wy spe cja li zo wa ny mi
or ga na mi ad mi ni stra cyj ny mi po wo ła ny mi w ce lu roz pa try -
wa nia skarg a na stęp nie są da mi, Ko mi sja Eu ro pej ska dys -
po nu je ta kże bar dziej ogól ny mi upraw nie nia mi, sto jąc
na stra ży pra wa wspól no to we go i do ich po mo cy mo żna ta -
kże się od wo ły wać w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów do -
ty czą cych za mó wień pu blicz nych.

Dy rek ty wy ma ją za sto so wa nie tyl ko do za ma wia ją cych,
ob ję tych de fi ni cją za war tą w ty chże dy rek ty wach. Prze pi sy
do ty czą ce za mó wień nie ma ją oczy wi ście war to ści, je że li nie
są pra wi dło wo sto so wa ne przez za ma wia ją cych. Dla te go też
wy ko naw cy mu szą orien to wać się w prze pi sach praw nych
kra jów, w któ rych ubie ga ją się o za mó wie nia. Jest to wa żne,
je że li we źmie się pod uwa gę ró żno rod ność me tod wdra ża -
nia dy rek tyw unij nych w ró żnych Pań stwach Człon kow skich,
a wy ko naw cy po win ni ro zu mieć swo je pra wa i me cha ni zmy
ich eg ze kwo wa nia.

Bez zna jo mo ści dy rek tyw Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy, dzia ła jąc wy łącz nie na pod sta wie prze pi sów pra wa kra -
jo we go, mo żna na ru szyć prze pi sy pra wa wspól no to we go.
Po nie waż pra wo kra jo we nie we wszyst kich przy pad kach
da je jed no znacz ną in ter pre ta cję po jęć, trze ba się gać
do norm wspól no to wych i upew nić się czy są to ro bo ty bu -
dow la ne, lub usłu gi, zde fi nio wa ne w dy rek ty -
wie 2004/18/WE. Za sto so wa nie dy rek tyw dla przy pad ków
wąt pli wych, bę dzie zgod ne z orzecz nic twem Eu ro pej skie go
Try bu na łu Spra wie dli wo ści, któ ry w jed nym z orze czeń
wska zał, że „Na bez wa run ko we i wy star cza ją co pre cy zyj -
ne prze pi sy dy rek ty wy, wo bec bra ku w wy zna czo nych ter -
mi nach prze pi sów wy ko naw czych, mo żna się po wo łać
wo bec wszel kich prze pi sów pra wa kra jo we go nie zgod -
nych z dy rek ty wą …. Za tem jed nost ki są upraw nio ne do po -
wo ły wa nia się przed są dem kra jo wym, wo bec da ne go
Pań stwa Człon kow skie go na prze pi sy dy rek ty wy, któ re wy -
da ją się z punk tu wi dze nia ich tre ści bez wa run ko we i wy -
star cza ją co pre cy zyj ne, za wsze wte dy, gdy peł ne jej
sto so wa nie nie jest sku tecz nie za pew nio ne, to zna czy nie
tyl ko w przy pad ku bra ku trans po zy cji lub nie pra wi dło wej
trans po zy cji, lecz ta kże w przy pad ku gdy prze pi sy kra jo -
we, któ re pra wi dło wo trans po nu ją tę dy rek ty wę nie są sto -
so wa ne w spo sób pro wa dzą cy do osią gnię cia re zul ta tu,
któ re mu ona słu ży” (TS; C -430/04 z dnia 08.06.2006 r.).

Za mó wie nia pu blicz ne, któ re udzie la ją in sty tu cje za ma -
wia ją ce dzia ła ją ce w sek to rach go spo dar ki wod nej, ener ge -
ty ki, trans por tu i usług pocz to wych i któ re wcho dzą w za kres
tych dzia łal no ści, ob ję te są od ręb ną dy rek ty wą 2004/17/WE
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Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31 mar ca 2004 r.,
ko or dy nu ją cą pro ce du ry udzie la nia za mó wień pu blicz nych
przez pod mio ty dzia ła ją ce w sek to rach go spo dar ki wod nej,
ener ge ty ki, trans por tu i usług pocz to wych.

„Pol skie” Wa run ki Kon trak to we FI DIC

W wa run kach pol skich, roz po wszech nio ną prak ty ką
przy za wie ra niu kon trak tów wg stan dar dów FI DIC, jest du -
ża in ge ren cja za ma wia ją ce go w mo de lo we za pi sy Wa run -
ków Kon trak to wych FI DIC (da lej „WK”). Prak ty ka ta po le ga
głów nie na wy kre śla niu więk szo ści za pi sów kon trak to wych,
zda niem za ma wia ją ce go „ko rzyst nych” dla wy ko naw cy ro -
bót, ta kich jak np. mo żli wość przed łu że nia cza su na ukoń -
cze nie, za pła ty od szko do wa nia za nie do trzy ma nie przez
za ma wia ją ce go za pi sów umow nych, czy rosz cze nia wy ko -
naw cy za błę dy w do star czo nej spe cy fi ka cji istot nych wa run -
ków za mó wie nia (da lej „siwz”), oraz mo żli wość wa lo ry za cji
ce ny. Sta no wi sko za ma wia ją ce go, któ ry w zmo dy fi ko wa nej
przez sie bie tre ści WK upa tru je uwol nie nia się od od po wie -
dzial no ści za ewen tu al ne błę dy w swo ich wy ma ga niach za -
war tych w siwz, jest nie słusz ne. Przede wszyst kim, je że li
siwz zo sta ła przy go to wa na sprzecz nie z prze pi sa mi pra wa,
to zmo dy fi ko wa nie tre ści WK nie mo że spo wo do wać prze su -
nię cia od po wie dzial no ści (a co za tym idzie rów nież prze nie -
sie nia ry zy ka) na wy ko naw cę, za nie zgod ne z pra wem
przy go to wa nie do ku men ta cji prze tar go wej przez za ma wia -
ją ce go. Ta kie ro zu mie nie zmo dy fi ko wa nej tre ści WK kłó ci
się bo wiem nie tyl ko z prze pi sa mi pra wa, za sa da mi współ -
ży cia spo łecz ne go, ale i zdro wym roz sąd kiem. Klau zu le
upraw nia ją ce wy ko naw cę w szcze gól nych przy pad kach
do przed łu że nia cza su na ukoń cze nie, czy mo żli wość ko rek -
ty ce ny, w ory gi nal nym za pi sie FI DIC, nie kon sty tu ują ni cze -
go in ne go po za obo wiąz kiem wy ko naw cy do za po zna nia się
z siwz, oraz mo żli wo ścią uzy ska nia wy ja śnień od za ma wia -
ją ce go. Tak ro zu mia ne obo wiąz ki wy ko naw ca naj czę ściej
wy peł nia, bo po za po zna niu się z siwz, ak cep tu je je, je że li
w przed sta wio nej wer sji nie bu dzi ły one je go wąt pli wo ści.
Jed na kże, na wet do świad czo ny wy ko naw ca, przy za cho wa -
niu za sad na le ży tej sta ran no ści, nie jest w sta nie wy kryć błę -
dów za ma wia ją ce go, ja kie mo gą za wie rać wy so ko
spe cja li stycz ne do ku men ty prze tar go we. Co wię cej, wy ko -
naw ca nie ma rów nież obo wiąz ku praw ne go po le ga ją ce go
na eks perc kiej kon tro li do ku men tów, po nie waż, ani prze pi -
sy Pra wa za mó wień pu blicz nych czy Ko dek su cy wil ne go, ta -
kie go obo wiąz ku na wy ko naw cę nie na kła da ją (por. wy rok
SN z dnia 27 mar ca 2000 r. sygn. akt III CKN 629/98). Sąd
Naj wy ższy stwier dził, że „nie spo sób wy pro wa dzić wnio sku,
iż wy ko naw ca w ka żdym przy pad ku ma obo wią zek szcze gó -
ło we go spraw dze nia do star czo ne go pro jek tu w ce lu wy kry -
cia je go ewen tu al nych wad. Wy ko naw ca ro bót bu dow la nych
nie mu si, bo wiem dys po no wać spe cja li stycz ną wie dzą z za -
kre su pro jek to wa nia; mu si je dy nie umieć od czy tać pro jekt

i re ali zo wać in we sty cję zgod nie z tym pro jek tem, oraz za sa -
da mi sztu ki bu dow la nej. Mu si on ta kże nie zwłocz nie za wia -
do mić in we sto ra o nie mo żli wo ści re ali za cji in we sty cji
na pod sta wie otrzy ma ne go pro jek tu lub też o tym, że re ali za -
cja do star czo ne go pro jek tu spo wo du je po wsta nie obiek tu
wa dli we go.” Do ty czy to rów nież sy tu acji, gdy za ma wia ją cy
do star cza na eta pie ofer to wa nia pro gram funk cjo nal no -użyt -
ko wy. W tym ostat nim przy pad ku cho dzi jed nak tyl ko o sy tu -
acje, w któ rych stwier dze nie nie pra wi dło wo ści do star czo nej
do ku men ta cji nie wy ma ga spe cja li stycz nej wie dzy z za kre -
su pro jek to wa nia. Wy ko naw ca nie ma po trze by na eta pie po -
stę po wa nia prze tar go we go dys po no wać mo żli wo ścia mi,
że by oce nić pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy i wy kryć
wszyst kie je go wa dy. Na eta pie po stę po wa nia prze tar go we -
go wy ko naw ca dzia ła w za ufa niu do pra wi dło we go prze bie -
gu i roz strzy gnię cia prze tar gu, w czym za wie ra się za ło że nie,
że przed sta wio na przez za ma wia ją ce go do ku men ta cja prze -
tar go wa jest pra wi dło wa, zgod na z pra wem i ze sta nem fak -
tycz nym, umo żli wia ją ca za war cie wa żnej umo wy, a w jej
re zul ta cie spo rzą dze nie od po wied nie go pro jek tu i wy ko na -
nia ro bót bu dow la nych. Już po za war ciu umo wy i prze pro wa -
dze niu spe cja li stycz nych ba dań oka zu je się czę sto, że
wy ko naw ca (biu ro pro jek to we) mu si wy ko nać pro jekt w cał -
ko wi cie od mien nej tech no lo gii od po da nej przez za ma wia -
ją ce go w siwz, co jest wy ni kiem nie do łą cze nia do siwz
wy ma ga nych prze pi sa mi do ku men tów. W ta kiej sy tu acji,
stwier dzić na le ży, że bez wzglę du na zmo dy fi ko wa ną treść
WK, skut ki na ru sze nia pra wa przez za ma wia ją ce go w żad -
nym przy pad ku nie mo gą ob cią żać wy ko naw cy. 

Sto su jąc prze pi sy usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych
i Wa run ki Kon trak to we FI DIC w umo wach o za mó wie nie
pu blicz ne, na le ży od nieść się do do pusz czal no ści za miesz -
cza nia w klau zu lach Wa run ków kon trak to wych FI DIC, za -
pi sów jed no stron nie ko rzyst nych dla za ma wia ją ce go, oraz
do ko ny wa nia do wol nych zmian w tych Wa run kach. Ta kie
po stę po wa nie za ma wia ją ce go pro wa dzą ce do swo istych
re gu la cji umow nych, na le ży prze ana li zo wać w świe tle
art. 3531 k. c.; art. 58 k. c.; i art. 65 §2 k. c. Bez względ ny prio -
ry tet słu ży sa mej umo wie stron, z za strze że nia mi wy ra żo -
nym je dy nie w art. 3531 k. c. i art. 58 k. c. Zau fa nie
do umo wy jed no stron nie przy go to wa nej przez za ma wia ją -
ce go, a w kon se kwen cji do prze ko na nia wy ko naw cy do tre -
ści pro po no wa nej umo wy, sta no wi jej war tość pod sta wo wą,
szcze gól nie w za mó wie niach pu blicz nych. Gwa ran to wać
ona po win na po czu cie pew no ści i bez pie czeń stwa, wręcz
nie zbęd ne go dla pod mio tów go spo dar czych, któ re w sys -
te mie go spo dar ki ryn ko wej po dej mu ją de cy zje opar te
na kal ku la cji eko no micz nej. Nie do po go dze nia z wszyst ki -
mi po wy ższy mi ce cha mi by ło by po zo sta wa nie wy ko naw cy
w sta nie bra ku pew no ści, co do jed no znacz no ści tre ści sto -
sun ku umow ne go łą czą ce go go z za ma wia ją cym. Zmu sza -
ło by to ka żde go wy ko naw cę do bie żą ce go śle dze nia
za cho wa nia za ma wia ją ce go, pod groź bą zna le zie nia się,
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bez swej wo li a na wet wie dzy, w nie ko rzyst nym dla wy ko -
naw cy re żi mie umow nym. 

Ar ty kuł 3531 k. c., wy ra ża ją cy za sa dę wol no ści umów, za -
ry so wu je trzy gra ni ce tej wol no ści, są ni mi: na tu ra sto sun ku,
usta wa i za sa dy współ ży cia spo łecz ne go. Na tu ra umo wy
go spo dar czej i ge ne ro wa ne go przez nią sto sun ku spro wa -
dza się ge ne ral nie do te go, że wy ra ża ona i po zwa la re ali zo -
wać in te res ka żdej ze stron, po nie waż zaś in te re sy te by wa ją
prze ciw staw ne, isto tę umo wy sta no wi uwzględ nie nie wo li
stron, wy ra ża ją cej ich in te re sy. Za sprzecz ne z na tu rą umo -
wy go spo dar czej na le ży uznać uwzględ nie nie w umo wie tyl -
ko in te re sów za ma wia ją ce go. Sprzecz ność ta wy stę pu je
szcze gól nie wy raź nie w umo wach, za wie ra nych nie w opar -
ciu o in dy wi du al ne per trak ta cje, ale w opar ciu o usta wę Pra -
wo za mó wień pu blicz nych, bo oczy wi ste wy da je się
za ma wia ją ce mu ukształ to wa nie dla sie bie naj ko rzyst niej szej
re gu la cji w za wie ra nej umo wie. W tym też za kre sie klau zu la
umow na do pusz cza ją ca do ko ny wa nie jed no stron nej zmia ny
umo wy przez In ży nie ra w do wol nym cza sie ta kich umów, na -
ru sza za sa dę słusz no ści kon trak to wej, któ ra nie ze zwa la
na do pusz cze nie ta kie go re żi mu umow ne go, w któ rym z za -
sa dy re ali zo wa ło by się in te re sy jed nej, z uszczerb kiem in te -
re sów dru giej ze stron umo wy. By ło by to za tem sprzecz ne
z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go. Uza sad nia to sta no wi -
sko, że umiesz cze nie w umo wie, po sta no wień upraw nia ją -
cych za ma wia ją ce go do jed no stron nej zmia ny wa run ków
umow nych, nie jest praw nie sku tecz ne. Zmia na tre ści umo -
wy wy ma ga dla za sa dy zgod ne go oświad cze nia wo li stron,
a przy pad ku umów o za mó wie nie pu blicz ne wy ma ga na jest
for ma pi sem na pod ry go rem nie wa żno ści ad so lem ni ta tem
(for ma za strze żo na) zgod nie z art. 139 ust. 2 Pzp.

W kon se kwen cji, obec na prak ty ka za ma wia ją cych do ko -
ny wa nia w ma so wej ska li zmian tre ści w Wa run kach Kon trak -
to wych, by uzy skać jed no stron nie ko rzyst ne dla za ma wia -

jące go wa run ki umow ne, mu si być uzna na za nie pra wi dło wą
i nie zgod ną z prze pi sa mi art. 56 oraz 3531 k. c., a więc po win -
na być uzna na za sprzecz ną z za sa da mi współ ży cia spo łecz -
ne go.

Prze pi sy pra wa

Art. 56 Czyn ność praw na wy wo łu je nie tyl ko skut ki w niej
wy ra żo ne, lecz rów nież te, któ re wy ni ka ją z usta wy, z za sad
współ ży cia spo łecz ne go i usta lo nych zwy cza jów.

Art. 58. § 1. Czyn ność praw na sprzecz na z usta wą al bo
ma ją ca na ce lu obej ście usta wy jest nie wa żna, chy ba że
wła ści wy prze pis prze wi du je in ny sku tek, w szcze gól no ści
ten, iż na miej sce nie wa żnych po sta no wień czyn no ści praw -
nej wcho dzą od po wied nie prze pi sy usta wy.

§ 2. Nie wa żna jest czyn ność praw na sprzecz na z za sa -
da mi współ ży cia spo łecz ne go.
§ 3. Je że li nie wa żno ścią jest do tknię ta tyl ko część czyn -
no ści praw nej, czyn ność po zo sta je w mo cy co do po zo -
sta łych czę ści, chy ba że z oko licz no ści wy ni ka, iż bez
po sta no wień do tknię tych nie wa żno ścią czyn ność nie zo -
sta ła by do ko na na.
Art. 65. § 1. Oświad cze nie wo li na le ży tak tłu ma czyć, jak

te go wy ma ga ją ze wzglę du na oko licz no ści, w któ rych zło -
żo ne zo sta ło, za sa dy współ ży cia spo łecz ne go oraz usta lo -
ne zwy cza je.

§ 2. W umo wach na le ży ra czej ba dać, ja ki był zgod ny za -
miar stron i cel umo wy, ani że li opie rać się na jej do słow -
nym brzmie niu.
Art. 3531. Stro ny za wie ra ją ce umo wę mo gą uło żyć sto su -

nek praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je go treść lub
cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze) sto sun ku,
usta wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go.
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młodzi profesjonaliści

FI DIC do strze ga jąc nie co in ną spe cy fi kę pro ble mów i ocze -
ki wań młod szych człon ków or ga ni za cji, po wo łał do ży cia
Young Pro fes sio nals Fo rum (YPF). Aby za chę cić mło dych In -
ży nie rów do ak tyw ne go dzia ła nia w or ga ni za cjach zrze sza ją -
cych In ży nie rów Kon sul tan tów, rów nież kra jo we od dzia ły
człon kow skie FI DIC wy od ręb ni ły w swych struk tu rach ko ła
Young Pro fes sio nal (YP). W na szej or ga ni za cji SI DiR dzia ła Ko -
ło Mło dych Pro fe sjo na li stów (YP) pod opie ką Pa ni Edy ty Tar -
goń skiej. 

YP ma już swo ją hi sto rię. Pierw sza pro po zy cja po wo ła nia
YPF zo sta ła przed sta wio na na GAM FI DIC w 2000 r na Ha wa -
jach (ko ła YP dzia ła ły już w lo kal nych or ga ni za cjach), a pierw -
sze ak tyw ne uczest nic two w GAM FI DIC mia ło miej sce
w Ko pen ha dze w 2004 r. Pierw sze Open Fo rum i Tra ining Pro -
gram me rów nież roz po czę to w 2004, zaś pierw szy Ste ering
Com mit tee zo stał po wo ła ny w 2005 r. w Pe ki nie.

Rów nież na GAM FI DIC 2008, któ ry od był się w Qu ebe cu
prze wi dzia no spe cjal ny pro gram dla YP. By ła to pierw sza kon -
fe ren cja FI DIC, na któ rej młod si uczest ni cy mie li nie tyl ko swój
pro gram biz ne so wy, ale rów nież tzw. Ne twor king So cial. Wy -
od ręb nie nie pro gra mu dla YP w ra mach kon fe ren cji FI DIC, nie
tyl ko za zna cza obec ność młod szych in ży nie rów w ra mach FI -
DIC, ale rów nież od po wia da na po trze bę in te gra cji.

Young Pro fes sio nals Ma na ge ment 
Tra ining Pro gram me

W pierw szych dniach kon fe ren cji mia ły miej sce warsz ta ty
koń czą ce pro gram Young Pro fes sio nals Ma na ge ment Tra -
ining Pro gram me (YPMTP). Pro gram od by wał się w sys te mie
on -li ne (za po mo cą sky pe), a je go za koń cze nie, stwo rze nie pre -
zen ta cji i w kon se kwen cji uzy ska nie cer ty fi ka tów od by ło się już
na kon fe ren cji w Qu ebe cu. Pro gram jest bar dzo po le ca ny
przez FI DIC dla swo ich młod szych człon ków. Za pi sy na obec -
ny pro gram roz po czy na ją cy się z po cząt kiem lu te go i koń czą -
cy się na GAM w Lon dy nie 2009, za koń czy ły się 30
grud nia 2008.

Ste ering Com mit tee
Ze brał się rów nież no wy Ko mi tet Za rzą dza ją cy YPF Ste ering

Com mit tee (SC), któ re go skład mo żna zna leźć na stro nie
http://ypf.fi dic.ch/fo rum/Pa ges/de fault.aspx (na tej stro nie mo -
żna rów nież zna leźć krót ką re la cje z ak tyw no ści YP w ra mach
kon fe ren cji FI DIC). Ka den cja Com mit tee trwa rok z mo żli wo -
ścią przed łu że nia do dwóch, mak si mum trzech lat. Z na sze go
re gio nu człon kiem Com mit tee jest Ve ra Ase no va z Buł ga rii.

Przed sta wi cie la z Pol ski za bra kło w Com mit tee, ale już na naj -
bli ższej kon fe ren cji w Lon dy nie mo że my mieć swo ją szan sę.
Za rów no Ri chard Stump – po przed ni Prze wod ni czą cy YPF SC
jak i Alex Ey qu em – obec ny Prze wod ni czą cy za chę ca li do zgło -
sze nia kan dy da tu ry. Po nie waż na sze ko ło YP w ostat nim cza -
sie zna czą co uro sło, po win ni śmy spró bo wać. Na ra zie w try bie
ro bo czym pod czas kon fe ren cji usta lo no, że au tor ni niej sze go
tek stu bę dzie first con tact per son ze Ste ering Com mit tee.
W przy pad ku cie ka wych ini cja tyw, zda rzeń i kon fe ren cji ma my
się wza jem nie in for mo wać. 

Jak to ro bią in ni
W ra mach pro gra mu dla YP miał miej sce pa nel „Open Fo -

rum” oraz „Ge ne ral As sem bly Me eting” Pod czas te go pa ne lu
za pre zen to wa ły się ró żne or ga ni za cje kra jo we YP. 

Naj licz niej szą or ga ni za cję two rzą Chiń czy cy i to oni sta no -
wi li rów nież naj licz niej szą gru pę koń czą cą Tra ining Pro gram -
me. Co cie ka we, aby być człon kiem YP w Chi nach trze ba m.in.
mieć 30 – 45 lat, min. 3 la ta do świad cze nia za wo do we go, peł -
nić ro lę kon sul tan ta na zna czą cym pro jek cie i znać ję zyk ob cy.
Jak wi dać tam YP to po pro stu In ży nier Kon sul tant. No ale mo -
żna so bie po zwo lić na ta ką eks tra wa gan cję, gdy na kon gres YP
przy je żdża po nad 200 osób, a na szko le nia dla YP przy cho dzi
po nad 100 osób na raz, a pro wa dzi je John Boyd. 

Cie kaw szym dla nas i znacz nie bli ższym jest przy kład Nor -
we gii. Tam YP jest bar dziej sfor ma li zo wa ne niż na sze ko ło. Ma
swój sze ścio oso bo wy za rząd (pla nu ją 10-cio oso bo wy) i prze -
wod ni czą ce go. Je den re pre zen tant YP jest w za rzą dzie sto wa -
rzy sze nia na ro do we go (RIF). Or ga ni zu ją kur sy, 6 spo tkań
rocz nie i ma ją swo je sta łe pu bli ka cje w biu le ty nie. 

Za pre zen to wa ły się rów nież in ne or ga ni za cje YP, m.in. Azja -
-Pa cy fik i Ka na da. Na ich tle na sze ko ło jest nie licz ne, ale jak
na wa run ki eu ro pej skie nie ma my się cze go wsty dzić.

Przy tej oka zji war to by ło by prze my śleć ak ty wi za cję na sze -
go ko ła na nie któ rych po lach do stęp nych dzię ki np. In ter ne to -
wi. Mul ti me dial ne spo tka nia za po mo cą sky pe za czy na ją być
nor mą, pu bli ka cje w biu le ty nie są do stęp ne rów nież dla YP,
a mo żna ta kże po my śleć o dys try bu cji in for ma cji do ty czą cych
szko leń, lub cie ka wych zda rzeń zwią za nych z kon sul tin giem in -
ży nier skim. 

Mniej for mal nie
Po nad to w pro gra mie był Tech ni cal To ur z pre zen ta cją sys -

te mu ak tyw nej re ten cji wód opa do wych dla mia sta Qu ebec. 
Nie za bra kło wresz cie pro gra mu uła twia ją ce go lep sze po -

zna nie i in te gra cję młod szych uczest ni ków GUM. W ra mach
nie for mal ne go pro gra mu Mix and Me et i Get To ge ther, a w ko -
lej nych dniach już nie for mal nie or ga ni zo wa nych spo tkań mo -
żna by ło po znać wie czor ne wa lo ry Qu ebe cu i uczest ni ków YPF.

Lon dyn 13-16.09.2009
Na stęp ny GAM FI DIC już we wrze śniu w Lon dy nie. Tam

rów nież prze wi dzia no spe cjal ny pro gram dla YP, ta kże Ne twor -
king So cial. War to prze my śleć swo je uczest nic two, tym bar -
dziej, że Lon dyn jest prze cież bli sko.

Young Professionals w FIDIC
– relacja z GAM 2008 Quebec

Andrzej GRABIEC
Członek Koła Młodych
Profesjonalistów SIDiR
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warunki kontraktowe

Po ru szo ne te ma ty:
 Pra wo, Kraj, Ję zyk – Kon trak tu
 Za pis na Ar bi traż
 Klau zu le wa lo ry za cyj ne

Zna ne praw dy na le ży czę sto po wta rzać i rów nież czę sto
trze ba po pa trzeć na nie z in ne go punk tu wi dze nia. W tym
miej scu chciał bym po wtó rzyć zna ne za pi sy Wa run ków Kon -
trak to wych FI DIC (da lej „WK”), w tym je den fun da men tal ny,
któ ry nie jest ne go wa ny, bo to by ło by trud ne, ale czę sto dys -
ku to wa ny i przy po mi na ny przez prze ciw ni ków WK – ko niecz -
ność sto so wa nia Pra wa Pol skie go.

Co na te mat Pra wa mó wią WK FI DIC? WK re da go wa ne
by ły przez po nad 70 lat ja ko wa run ki mię dzy na ro do we i w ka -
żdym ele men cie by ły kon sul to wa ne z naj lep szy mi spe cja li -
sta mi świa ta, w tym rów nież w za kre sie sto so wa nia
Kra jo we go Pra wa. 

Klau zu le WK:
 1.1.6.2 „Kraj”A

 1.1.6.5 „Pra wo”B

 1.4 „Pra wo i ję zyk”.C
 1.13 „Prze strze ga nie Pra wa”D

Tak wy glą da za pis w Wa run kach Ogól nych FI DIC, a do -
ty czą cy de fi ni cji Kra ju, je go Pra wa, Ję zy ka i Prze strze ga nia
Pra wa. Za pi sy te przy ich jed no znacz nej de fi ni cji nie do pusz -
cza ją do omi ja nia Pra wa Kra jo we go w re ali za cji In we sty cji.
Je śli Stro ny Umo wy przy wo ła ją Wa run ki Kon trak to we FI DIC
do swo jej Umo wy, to na wet gdy by nic nie za pi sa ły w Wa run -
kach Szcze gól nych po za na zwą Kra ju, to i tak z za pi sów
Ogól nych Wa run ków FI DIC wy ni ka jed no znacz ny obo wią -

zek sto so wa nia Pra wa Kra jo we go dla tej Bu do wy i dla wszyst -
kich Uczest ni ków Pro ce su Bu dow la ne go.

Przyj rzy my się jesz cze za pi so wi FI DIC – 1.1.6.5 „Pra wo”
– ozna cza wszel kie kra jo we lub sta no we pra wa, usta wy, sta -
tu ty, za rzą dze nia i in ne pra wa, oraz z prze pi sy i re gu la mi ny
wy da ne przez le gal nie po wo ła ną wła dzę pu blicz ną. De fi ni cja
„Pra wa” swo im za pi sem obej mu je ca łość obo wią zu ją ce go
Pra wa Kra jo we go. Za pi sy WK są tak szcze gó ło we i jed no -
znacz ne, że unie mo żli wia ją ob cho dze nie Pra wa Kra jo we go. 

W Wa run kach Kon trak tu (Umo wy) zde fi nio wa ne są wszyst -
kie wa żniej sze wy da rze nia tech nicz ne jak i ad mi ni stra cyj ne
wy stę pu ją ce w re ali za cji Przed się wzięć In ży nie ryj no – Bu -
dow la nych i po da ne spo so by ich re ali za cji z okre śle niem za -
kre su obo wiąz ków Stron Umo wy, oraz spra wie dli we go
po dzia łu ry zy ka. Stąd mo że my za ło żyć, że przy ję ty w WK FI -
DIC stan dar do wy spo sób roz wią za nia zda rzeń po da ny zo stał
w for mie al go ryt mu, tzn. że po da ny zo stał do kład ny prze pis
po da ją cy spo sób roz wią za nia okre ślo ne go zda rze nia w skoń -
czo nej licz bie kro ków; zbiór po le ceń od no szą cych się
do pew nych obiek tów ze wska za niem po rząd ku w ja kim ma -
ją być re ali zo wa ne. Na tej pod sta wie mo im zda niem mo że -
my okre ślić Wa run ki Kon trak to we rów nież, ja ko Szcze gó ło wą
„In struk cję” Re ali za cji In we sty cji Bu dow la no -Mon ta żo wej,
obej mu ją cą wszyst kie zde fi nio wa ne wa żniej sze wy da rze nia
tech nicz ne, jak i ad mi ni stra cyj ne, wy stę pu ją ce w re ali za cji
Przed się wzięć In ży nie ryj no – Bu dow la nych, wraz z po da niem
spo so bu ich re ali za cji, okre śle niem za kre su obo wiąz ków
Stron Umo wy, oraz spra wie dli we go po dzia łu ry zy ka. Funk cjo -
nal ność In struk cji wy ka za na zo sta ła wy żej na przy kła dzie De -
fi ni cji: 1.1.6.2 „Kraj”, 1.1.6.5 „Pra wo”, 1.4 „Pra wo i ję zyk” i 1.13
„Prze strze ga nie Pra wa”.

Jest oczy wi stą spra wą, że by wy bu do wać w Pol sce obiekt
bu dow la ny trze ba w ca ło ści prze strze gać m. in. prze pi sów
usta wy – Pra wo bu dow la ne, nor mu ją cej spra wy pro jek to wa -
nia, bu do wy, utrzy ma nia i roz biór ki obiek tów bu dow la nych,
oraz okre śla ją cej za sa dy dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej w tych dzie dzi nach. Po cie sza ją cym jest fakt, że dzi -
siaj już nie spo ty ka się twier dze nia prze ciw ni ków sto so wa nia
WK, że za miast WK FI DIC wy star czy za sto so wać usta wę Pra -
wo Bu dow la ne.

Ta ka stan da ry za cja pro ce su bu dow la ne go po zwa la uczest -
ni kom In we stu ją cym, Wy ko nu ją cym, Współ fi nan su ją cym,
Ubez pie cza ją cym i Roz strzy ga ją cym Spo ry, na przy go to wa nie

Stanisław BŁAZIAK
Członek SIDiR

Głos w dyskusji

A 1.1.6.2 „Kraj” ozna cza kraj, w któ rym znaj du je się Te ren Bu do wy lub je go więk sza część, na któ rym ma ją być wy ko ny wa ne Ro bo ty Sta łe
B 1.1.6.5 „Pra wo” ozna cza wszel kie kra jo we lub sta no we pra wa, usta wy, sta tu ty, za rzą dze nia i in ne pra wa, oraz z prze pi sy i re gu la mi ny wy da ne przez le gal -

nie po wo ła ną wła dzę pu blicz ną
C 1.4 Pra wo i ję zyk

Pra wem wła ści wym dla Kon trak tu bę dzie pra wo kra ju lub in nej ju rys dyk cji usta lo ne w Za łącz ni ku do Ofer ty.
Je że li ist nie ją wer sje ja kiej kol wiek czę ści Kon trak tu na pi sa ne w wię cej niż jed nym ję zy ku, to nad rzęd na bę dzie wer sja w ję zy ku wy mie nio nym w Za łącz ni -
ku do Ofer ty, ja ko ję zyk wio dą cy. Je że li nie wy mie nio no tam ta kie go ję zy ka, to ję zy kiem dla po ro zu mie wa nia się bę dzie ję zyk, w któ rym za pi sa ny jest Kon -
trakt, lub je go więk sza część.

D 1.13 Prze strze ga nie Pra wa. W trak cie re ali za cji Kon trak tu Wy ko naw ca bę dzie prze strze gał obo wią zu ją cych praw. Je że li w Szcze gól nych Wa run kach nie
usta lo no ina czej, to: 
(a) Za ma wia ją cy uzy skał lub uzy ska ze zwo le nia pla ni stycz ne, stre fo we lub in ne po dob ne ze zwo le nia na Ro bo ty Sta łe, oraz ka żde in ne ze zwo le nia opi sa ne

w Spe cy fi ka cji, ja ko uzy ska ne lub uzy ski wa ne przez Za ma wia ją ce go. Za ma wia ją cy za bez pie czy Wy ko naw cę od wszel kich na stępstw swo ich uchy bień
w tym za kre sie lub po we tu je ich skut ki; na to miast 

(b) Wy ko naw ca wy da wszel kie po wia do mie nia, za pła ci po dat ki, cła i opła ty, oraz uzy ska wszel kie ze zwo le nia, li cen cje i za twier dze nia wy ma ga ne przez
pra wo w od nie sie niu do wy ko na nia i ukoń cze nia Ro bót oraz usu wa nia wad. Wy ko naw ca ochro ni Za ma wia ją ce go od wszel kich na stępstw swo ich uchy -
bień w tym za kre sie i po kry je mu wszel kie wy ni kłe z tych uchy bień kosz ty.
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zamówienia publiczne

się do przy go to wa nia in we sty cji, re ali za cji, mo ni to rin gu, od -
bio ru, fi nan so wa nia i prze ka za nia do eks plo ata cji. 

Pod sta wo we za ło że nia WK FI DIC
Stro na mi Umo wy są Za ma wia ją cy i Wy ko naw ca.
In ży nier ad mi ni stru je re ali za cją przed się wzię cia w imie niu
Za ma wia ją ce go.
Spo ry po mię dzy Stro na mi Umo wy roz strzy ga ne są przez Ko -
mi sję Roz jem czą.

Klau zu le ar bi tra żo we. Za pis na ar bi traż.
Jed nym z trzech za ło żeń Wa run ków Kon trak tu FI DIC jest że,
„Spo ry po mię dzy Stro na mi Umo wy roz strzy ga ne są przez Ko -
mi sję Roz jem czą i da lej przez Ar bi traż”.

W za kre sie sto so wa nia przez be ne fi cjen tów re pre zen tu ją -
cych Skarb Pań stwa, klau zu li ar bi tra żo wej w umo wach za -
wie ra nych z wy ko naw ca mi, na le ży mieć na uwa dze
sta no wi sko Pro ku ra to rii Ge ne ral nej w przed mio to wej spra -
wie któ ra wska zu je, że „za sad ność i ce lo wość sto so wa nia za -
pi su na sąd po lu bow ny po win na pod le gać ka żdo ra zo wej
oce nie be ne fi cjen ta nie tyl ko w opar ciu o uwa run ko wa nia
ryn ko we i wy mo gi in sty tu cji mię dzy na ro do wych, ale ta kże

z uwzględ nie niem kon se kwen cji za miesz cze nia te go ty pu
klau zul dla Skar bu Pań stwa. W oce nie Pro ku ra to rii Ge ne ral -
nej za miesz cza nie w ww. umo wach klau zul ar bi tra żo wych
po cią ga za so bą ry zy ko ne ga tyw nych skut ków w sfe rze
ochro ny praw i in te re sów Skar bu Pań stwa. Po twier dze niem
tej te zy mo gą być nie ko rzyst ne dla Skar bu Pań stwa roz strzy -
gnię cia do tych cza so wych po stę po wań ar bi tra żo wych, a ta -
kże kosz ty zwią za ne z pro wa dze niem te go ty pu
po stę po wań”. Mo im zda niem, ta kie sta no wi sko mo że być
od czy ta ne, ja ko na ru sze nie po cząt ko wych wa run ków kon ku -
ren cji. Przy tej oka zji rów nież pod wa ża się pod sta wo wą za -
sa dę Są du Po lu bow ne go. 

Je śli WK FI DIC de fi niu ją jed no znacz nie na po trze by Kon -
trak tu na stę pu ją ce de fi ni cje 1.1.6.2 „Kraj”, 1.1.6.5 „Pra -
wo”, 1.4 „Pra wo i ję zyk” i 1.13 „Prze strze ga nie Pra wa” to
roz strzy ga nie spo rów po win no być opar te na tych sa mych
de fi ni cjach. W Wa run kach Szcze gó ło wych na le ży imien nie
wy zna czyć Sąd Po lu bow ny Kra jo wy. Mo im zda niem
uwzględ nie nie po wy ższych de fi ni cji WK FI DIC w za pi sie
na Sąd Po lu bow ny wy czer pu je i za bez pie cza in te re sy be ne -
fi cjen tów, w tym Skar bu Pań stwa. Stan dar do we Wa run ki
Kon trak tu dla pro ce su bu dow la ne go są ol brzy mim uła twie -
niem w Roz strzy ga niu Spo rów, rów nież dla Są dów Po -
wszech nych.

Omówienie rozwoju branży budowlanej
i systemów zamówień publicznych
Doświadczenia przemysłu brytyjskiego na podstawie Raportu Lathama z 1994 r.

Głos w dyskusji

Wpro wa dze nie:
Obec nie w Pol sce w cen trum uwa gi znaj du je się za ma -

wia nie usług bu dow la nych a nad rzą dem wi si wid mo klę ski
w przy go to wa niach do mi strzostw Eu ro py w pił ce no żnej
w 2012 r. W szcze gól no ści nie po kój wzbu dza brak kon sump -
cji do stęp nych środ ków unij nych oraz nie ustan ne za py ta nia,
kie ro wa ne przez Unię pod ad re sem Pol ski, od no śnie środ -
ków, któ re zo sta ły udo stęp nio ne, lecz nie są wy ko rzy sty wa -
ne. Naj bar dziej wi docz ny (i ko men to wa ny) pro blem wią że
się z pol skim sys te mem za mó wień pu blicz nych, w ra mach
któ re go drob ne błę dy for mal ne po peł nia ne w trak cie prze -
tar gu (nie kie dy błę dy aryt me tycz ne rzę du kil ku set zło tych)
mo gą do pro wa dzić do unie wa żnie nia prze tar gu i ogło sze nia
no we go; gło śne są przy pad ki, gdy ofer ty skła da ne w or ga -

ni zo wa nym po raz dru gi prze tar gu oka za ły się dro ższe o kil -
ka mi lio nów zło tych od ofert zło żo nych w trak cie pierw szej
pro ce du ry. Prak ty ki te go ro dza ju są że nu ją ce z po li tycz ne go
punk tu wi dze nia; mo żna wy cią gnąć wstęp ny wnio sek, iż coś
na le ży uczy nić w tej spra wie, a to zna czy – ge ne ral nie rzecz
bio rąc – że pil nie po trzeb ne są no we prze pi sy. Mo że tak być
w isto cie, acz kol wiek tem po re ali za cji za dań osią gnię te
na sku tek wy wie ra nych obec nie na ci sków ozna cza, że bra -
nża bu dow la na tra fi ła dziś nie mal na sam szczyt li sty prio ry -
te tów po li tycz nych – na le ży sko rzy stać z tej oka zji i roz wi nąć
sek tor, bio rąc pod uwa gę nie tyl ko mi strzo stwa 2012 r., lecz
rów nież bar dziej od le głą przy szłość.

Ce le i za ło że nia:
Ce lem ni niej sze go opra co wa nia nie jest by naj mniej zwró -

ce nie uwa gi na to, że pro ble my, z ja ki mi ma my do czy nie nia,
nie są ni czym no wym, ani też uka za nie spo so bu, w ja ki rząd
bry tyj ski pod cho dził do kwe stii te go ty pu w cza sach, gdy bra -
nża bu dow la na by ła te ma tem ogól no na ro do wej dys ku sji.
Oczy wi ście, na le ży pa mię tać o tym, że ka żdy kraj i sys tem
praw ny są obar czo ne wła sny mi pro ble ma mi, z ja ki mi nie sty -
ka ją się in ne pań stwa, jed na kże za wsze ist nie ją pew ne po do -
bień stwa, a ze wzglę du na po stę pu ją cą in te gra cję Unii
Eu ro pej skiej i mi gra cję pol skiej si ły ro bo czej i kadr z upraw -
nie nia mi bu dow la ny mi do Wiel kiej Bry ta nii w co raz więk szym

Ian Lawrence MEERS
Członek SIDiR
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stop niu mo żna uzna wać Pol skę za część wspól ne go ryn ku eu -
ro pej skie go. W związ ku z tym Pol ska nie mo że roz pa try wać
swo ich pro ble mów w ode rwa niu od szer sze go kon tek stu, ani
też po zwo lić so bie na igno ro wa nie roz wią zań sto so wa nych
w in nych kra jach, po nie waż kra je te nie tyl ko da ją cie ka wy
przy kład, ale w re zul ta cie mo gą rów nież bez po śred nio ry wa -
li zo wać z Pol ską o ro bot ni ków bu dow la nych i wy kwa li fi ko wa -
ną ka drę kie row ni czą. Zda niem au to ra trud no ści pol skiej
bra nży bu dow la nej na po zio mie ma kro nie wy ni ka ją za sad ni -
czo z ta kich czy in nych prze pi sów praw nych czy też po trze by
upo rząd ko wa nia kon kret nych za gad nień zwią za nych z kon -
trak ta mi, lecz ra czej z te go, że nie zi den ty fi ko wa no naj wa żniej -
szych pro ble mów i nie usta lo no ich hie rar chii wa żno ści. 

Ist nie je nie bez pie czeń stwo, iż za miast sto so wać roz sąd -
ne, wy wa żo ne, dłu go fa lo we po dej ście do pro ble mów bra -
nży, zo sta ną pod ję te po śpiesz ne, nie prze my śla ne dzia ła nia
do ty czą ce za mó wień pu blicz nych i przy zna wa nia kon trak tów
w pro ce du rze prze tar go wej, sta no wią ce pró bę prze zwy cię -
że nia trud no ści zwią za nych z mi strzo stwa mi 2012 r. Zda niem
au to ra oka zja stwo rzo na przez mi strzo stwa zo sta ła za prze -
pasz czo na mniej wię cej 8 – 10 mie się cy te mu, a te raz opra -
co wu je się pro gram -mi ni mum w po szu ki wa niu wy ko nal ne go
roz wią za nia, za miast mak sy mal nie wy ko rzy stać zwią za ną
z ro kiem 2012 szan sę na grun tow ną mo der ni za cję in fra struk -
tu ry. Jest wy so ce praw do po dob ne, że sta dio ny zo sta ną ukoń -
czo ne, a miej sca par kin go we wo kół nich przy go to wa ne
na czas, to też ka me ry te le wi zyj ne nie za re je stru ją żad nych
szcze gól nie wsty dli wych nie do cią gnięć. Jed nak ki bi ce bę dą
mu sie li wy ru szać na me cze z du żym wy prze dze niem i przy -
zwy cza ić się do kor ków ulicz nych i kiep skie go sys te mu ko -
mu ni ka cji, a dru ży ny bę dą przy je żdża ły z opóź nie niem ze
wzglę du na brak bo isk i in nych obiek tów tre nin go wych w po -
bli żu sta dio nów. In ny mi sło wy, mi strzo stwa w pił ce no żnej
prze szły z fa zy kon cep cyj nej w etap re ali za cji i jest już za póź -
no na pla no wa nie kon cep cyj ne; ma chi na ru szy ła i te raz trze -
ba jak naj le piej po ra dzić so bie w za ist nia łej sy tu acji. Nie
za wsze war to wpro wa dzać zmia ny or ga ni za cyj ne w trak cie
re ali za cji pro jek tu, gdyż po wo du je to opóź nie nia; czę sto le -
piej jest wy ko rzy stać ist nie ją ce za so by i roz wią za nia, a to wa -
rzy szą ce te mu oba wy mo gą stać się ka ta li za to rem, któ ry
do pro wa dzi do wpro wa dze nia re form o dłu go fa lo wych, ko -
rzyst nych skut kach. Nie ma spój nej wi zji ram ad mi ni stra cyj -
nych, praw nych i or ga ni za cyj nych po trzeb nych do ta kie go
wy ko rzy sta nia fun du szy unij nych, by re zul tat był wart pie nię -
dzy wy da nych na je go osią gnię cie. Na le ży za jąć się tym już
te raz, po nie waż w cza sach, gdy zbli ża ją ca się re ce sja za czy -
na ude rzać w go spo dar ki naj więk szych kra jów UE, nie jest
pew ne, jak dłu go pol ski pro gram bu do wy i mo der ni za cji in -
fra struk tu ry utrzy ma swój prio ry te to wy cha rak ter.

W Wiel kiej Bry ta nii, któ ra bo ry ka ła się z po dob ny mi pro -
ble ma mi w la tach 90-tych, po wsta ły dwa po wa żne opra co wa -
nia na te mat sta nu bra nży bu dow la nej. Ogól ne za le ce nie by ło
ta kie, by do ko nać prze glą du ca łe go sek to ra i usta lić, jak zmo -
der ni zo wać i udo sko na lić tę ga łąź go spo dar ki, by za pew nić
lep szą ob słu gę klien ta. Zwró co no uwa gę ta kże na wy daj ność
pro duk cji i in we sty cje za rów no w tech no lo gię, jak i ka pi tał
ludz ki; roz wa ża no, jak po pra wić sy tu ację w tym za kre sie.

W ostat nich la tach na zle ce nie rzą du przy go to wa no
w Wiel kiej Bry ta nii dwa ob szer ne ra por ty: ra port Sir Mi cha -
ela La tha ma z 1994 r. „Bu do wa nie ze spo łu” i póź niej szy ra -
port Sir Joh na Ega na „No we po dej ście do bu dow nic twa”
z 1998 r. Oby dwa mia ły ca ło ścio wy cha rak ter i po świę co ne

by ły nie tyl ko za mó wie niom pu blicz nym, lecz rów nież za gad -
nie niom wy daj no ści i sku tecz no ści bry tyj skiej bra nży bu dow -
la nej. Ka żdy kraj ma wła sne pro ble my i spe cy fi kę, struk tu ry
praw ne i prio ry te ty, jed nak war to za po znać się z po dej ściem
i prio ry te ta mi sto so wa ny mi w in nych pań stwach – w ten spo -
sób mo że my zo rien to wać się, ja kie kon cep cje i tok my śle nia
sta no wić bę dą cen ny wkład w de ba ty to czo ne we wła snym
kra ju lub zo stać za adap to wa ne do lo kal nych wa run ków.

Iden ty fi ka cja i spe cy fi ka cja istot nych
wa run ków za mó wie nia w Wiel kiej Bry ta nii:

Ra port La tha ma z 1994 r. sta no wił pod sta wę do póź niej -
szych roz wa żań, a je go kon cep cja part ner stwa – po mi mo
wzbu dza nych kon tro wer sji – zo sta ła przy ję ta ja ko punkt wyj -
ścia dla przy szłych ana liz rzą do wych. Ra port opie rał się
na 13 klu czo wych re ko men da cjach wpro wa dzo nych do no -
wej, wy da nej przez ACA struk tu ry kon trak tów na zy wa nej
PC2000; naj wa żniej sze aspek ty wspo mnia nych za le ceń włą -
czo no do po sta no wień kon trak tów:

Ar ty kuł 4.1 Człon ko wie Ze spo łu Part ner skie go na wią żą,
ugrun tu ją i wy ko rzy sta ją w prak ty ce re la cje part ner skie
zgod nie z „Do ku men ta mi part ner stwa” w ce lu wy pra co wa -
nia po ni ższych re zul ta tów z po żyt kiem dla pro jek tu oraz
wza jem ną ko rzy ścią dla człon ków Ze spo łu Part ner skie go:
(i) za ufa nia, spra wie dli wo ści, od da nia wspól nym ce lom

i zro zu mie nia wza jem nych ocze ki wań oraz war to ści sto -
so wa nych przez ka żdą ze stron,

(ii) fi na li zo wa nia wy ma ga nych pro jek tów, har mo no gra -
mów, bu dże tu i łań cu cha do staw na po trze by pro jek tu,

(iii) in no wa cji, lep szej wy daj no ści, oszczęd nej pro duk cji
oraz ogra ni cza nia lub eli mi na cji wy twa rza nia od pa dów,

(iv) ukoń cze nia pro jek tu w uzgod nio nym ter mi nie, w ra -
mach uzgod nio ne go bu dże tu i na uzgod nio nym po zio -
mie ja ko ści,

(v) wy mier ne go i sta łe go do sko na le nia w od nie sie niu
do ce lów opi sa nych w ar ty ku le 4.2 i KPI (klu czo wych
wskaź ni kach efek tyw no ści),

(v) tro ski o lu dzi, w tym per so nel i użyt kow ni ków pro jek tu.
Ar ty kuł 4.2 Ka żdy czło nek Ze spo łu Part ner skie go zo bo -

wią zu je się wo bec in nych człon ków uczy nić wszyst ko, co
bę dzie w je go mo cy, by w ra mach swej uzgod nio nej ro li,
wła snych umie jęt no ści i wie dzy spe cja li stycz nej oraz za kre -
su od po wie dzial no ści, a ta kże zgod nie z „Do ku men ta mi
part ner stwa” wdra żać re ko men da cje Gru py Za da nio wej ds.
bu dow nic twa sfor mu ło wa ne w jej ra por cie z lip ca 1998 r.
„No we po dej ście do bu dow nic twa” i mieć na uwa dze z po -
żyt kiem dla pro jek tu oraz wza jem ną ko rzy ścią dla człon ków
Ze społu Part ner skie go ce le po da ne w KPI (klu czo wych
wskaź ni kach efek tyw no ści) do ty czą ce:
(i) ogra ni cza nia kosz tów in we sty cyj nych i wszel kich in -

nych kosz tów,
(ii) skra ca nia cza su pro jek to wa nia, do staw i pro ce su bu -

do wy,
(iii) ogra ni cza nia ilo ści uste rek i cał ko wi tej eli mi na cji uste -

rek,
(iv) zmniej sza nia licz by wy pad ków,
(v) zwięk sza nia wy daj no ści
(vi) zwięk sza nia ob ro tów i zy sków,
(vii) po pra wy ja ko ści,
(viii) lep szej trwa ło ści
(ix) wszel kie in ne ce le okre ślo ne w KPI.
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Po wy ższe po dej ście trak to wa no ja ko punkt wyj ścia dla
zmian do ko na nych w póź niej szym okre sie w bry tyj skim sys -
te mie za mó wień pu blicz nych; po upły wie dzie się ciu lat Sir
Mi cha el La tham uznał, iż mógł po su nąć się jesz cze da lej
z kon cep cją part ner stwa i współ pra cy; na po par cie swe go
sta no wi ska po dał przy kła dy współ pra cy otwar tej dla wszyst -
kich za in te re so wa nych za po cząt ko wa nej w USA przez Kor -
pus In ży nie rów Woj sko wych. 

Za sa dy te roz wi nię to w póź niej szym „Ra por cie Re ga na”,
a klu czo we re ko men da cje do da no ja ko Za łącz nik nr 1 do ni -
niej sze go ar ty ku łu, jed na kże by uła twić czy tel ni ko wi pra cę
z do ku men tem źró dło wym, wpro wa dzi li śmy ta ki sam po dział
na za gad nie nia, ja ki za sto so wa no w ra por cie. Kwe stie do ty -
czą ce po stę pu i roz wo ju bra nży omó wio no pod na stę pu ją cy -
mi na głów ka mi:
1. Opra co wa nie pro jek tu
2. Re ali za cja pro jek tu
3. Part ner stwo w łań cu chu do staw
4. Za ma wia nie kom po nen tów

1. Opra co wa nie pro jek tu:
Przed sta wio na po ni żej krót ka pre zen ta cja sy tu acji pa nu -

ją cej w bry tyj skiej bra nży bu dow la nej w okre sie, gdy opu bli -
ko wa no Ra port La tha ma, za wie ra po glą dy au to ra i nie
za czerp nię to jej z ra por tów rzą do wych, po nie waż nie zwra -
ca się w nich uwa gi na de cy zje po li tycz ne i ży wot ne in te re sy
za in te re so wa nych, któ re są wpraw dzie oczy wi ste dla osób
z bra nży, lecz nie wspo mi na się o nich w ofi cjal nych do ku -
men tach.

W la tach 70-tych i 80-tych w Wiel kiej Bry ta nii dą żo no
do ogra ni cze nia wy dat ków pu blicz nych, a więk szość kon tro -
lo wa nych przez rząd in sty tu cji zaj mu ją cych się ro bo ta mi pu -
blicz ny mi zo sta ła spry wa ty zo wa na i dzia ła ła w tych sa mych
miej scach, lecz prze szła w ca ło ści lub czę ścio wo w rę ce
pod mio tów z bra nży do radz twa in ży nie ryj ne go, war tość któ -
rej wzro sła do wie lu mi liar dów. Do ku men ta cję przy go to wy -
wa li ci sa mi spe cja li ści, lecz te raz czy ni li to pod nad zo rem
sek to ra pry wat ne go. 

Ro la in ży nie ra:
Tra dy cyj nie kon trak ty na ro bo ty pu blicz ne przy zna wa no

w Wiel kiej Bry ta nii w opar ciu o stan dar do wą do ku men ta cję
kon trak to wą; od mian jest wie le, lecz naj bar dziej po pu lar ny
jest pa kiet kon trak tów JCT. Po dob nie, jak do ku men ta cja FI -
DIC, prze wi du je on funk cję in ży nie ra od po wie dzial ne go
za za rzą dza nie zmia ną. Po ję cie in ży nie ra i je go kwa li fi ka cji
ro zu mia ne jest w Wiel kiej Bry ta nii nie co ina czej niż w Pol sce.
W Wiel kiej Bry ta nii in ży nier – po ukoń cze niu szko le nia za wo -
do we go i zdo by ciu do świad cze nia w za wo dzie (do okre śle -
nia ta kie go fa chow ca uży wa się po ję cia „in ży nier
cer ty fi ko wa ny”) – jest oso bą, któ ra mo że bu do wać obiek ty
i in sta la cje w za kre sie swo ich upraw nień. In ny mi sło wy, in -
ży nier ze stan dar do wym wy kształ ce niem ma pra wo bu do -
wać i wy ko ny wać obiek ty, a kwe stie ry zy ka

i od po wie dzial no ści kar nej, ge ne ral nie rzecz bio rąc, re gu lu -
je po li ty ka ubez pie cze nio wa je go pra co daw cy (tzn. fir my in -
ży nie ryj nej lub wy ko naw cy). Na to miast w Pol sce pra wo to
jest po wią za ne z upraw nie nia mi in ży nie ra, któ re prze no szą
ry zy ko osta tecz nie na ubez pie cze nie pań stwo we po wią za ne
nie ty le z ubez pie cze niem od od po wie dzial no ści z ty tu łu
dzia łal no ści wy ko ny wa nej przez pra co daw cę, co z kwa li fi ka -
cja mi. W An glii sta tus dy plo mo wa ne go in ży nie ra (Char te red
En gi ne er) nie tyl ko su ge ru je do sko na ły po ziom wie dzy tech -
nicz nej (w Pol sce przyj mu je się, że ta ki po ziom wie dzy po -
sia da oso ba z upraw nie nia mi), lecz ta kże pra wość opi nii
i osą dów oraz spo łecz ny obo wią zek prze ja wia nia tro ski – po -
dob nie po strze ga się w Pol sce ro lę le ka rza lub no ta riu sza.
Po ten cjał lob bin go wy bra nży in ży nie ryj nej w Wiel kiej Bry ta -
nii się ga cza sów, gdy in ży nie ro wie od gry wa li istot ną ro lę
w pro ce sie ko lo ni za cji bry tyj skich ko lo nii; z cza sem za czę li
peł nić cen tral ną funk cję roz jem ców w ra mach kon trak tów,
lecz kon cep cja ich spra wie dli wo ści i nie za le żno ści prze trwa -
ła – za ma wia ją cy z sek to ra pu blicz ne go przy go to wy wał ro -
bo ty, wy ko naw ca re ali zo wał je, a in ży nier peł nił funk cję
ar bi tra. Jed na kże gdy in ży nie ro wie prze ję li obo wiąz ki zwią -
za ne z przy go to wa niem ro bót, prze kształ ci li się w oczy wi -
stych po moc ni ków za ma wia ją ce go; ko niecz na by ła
mo dy fi ka cja kon trak tów, by od zwier cie dla ły one sy tu ację,
w któ rej in ży nier stał się wła ści wie przed sta wi cie lem za ma -
wia ją ce go w ca łym tym sys te mie. 

Ro la wy ko naw cy:
Gdy fir my in ży nie ryj ne prze ję ły za da nia zwią za ne z przy -

go to wa niem ro bót pu blicz nych i ad mi ni stro wa niem ni mi, za -
czę ły się roz ra stać, ce ny ich ak cji po szły w gó rę, a w sek to rze
do ko na no po wa żnych in we sty cji. W tym sa mym cza sie bry -
tyj scy wy ko naw cy zna leź li się w trud nej sy tu acji. Tra dy cyj ny
mo del dzia łal no ści bra nży wy glą dał na stę pu ją co: za pew nić
so bie do pływ środ ków z ro bót pu blicz nych i wy ko rzy stać te
dość po kaź ne kwo ty na fi nan so wa nie in fra struk tu ry pro jek -
tów de we lo per skich (w szcze gól no ści bu dow nic twa miesz -
ka nio we go). W tej sy tu acji dwa pio ny w fir mach
bu dow la nych peł ni ły dwie funk cje: pion ro bót pu blicz nych
ge ne ro wał prze pły wy pie nię żne, a pion de we lo per ski ko rzy -
stał z wol nych prze pły wów, sto so wał dźwi gnię fi nan so wą
i wy pra co wy wał zy ski.

Mo del ten nie funk cjo no wał na le ży cie z kil ku po wo dów:
a) sek tor pod wy ko naw ców za ła mał się w la tach ostrej kon -

ku ren cji ce no wej i nie spra wie dli wych wa run ków kon trak -
to wych w re la cjach po mię dzy głów nym wy ko naw cą
a pod wy ko naw ca mi (brak ar ty ku łu 647 lub po dob ne go
me cha ni zmu ochro ny pod wy ko naw cy),

b) kon ku ren cja ce no wa po mię dzy głów ny mi wy ko naw ca mi
do pro wa dzi ła do te go, że do cho dy w bra nży na wie le lat
spa dły do bar dzo ni skie go po zio mu, a gieł da i krę gi fi nan -
so we prze sta ły się in te re so wać tym sek to rem,

c) nie pew ność co do przy szłych prze pły wów pie nię żnych
ge ne ro wa nych w wa run kach otwar tej kon ku ren cji znie -

Omówienie rozwoju branży budowlanej
i systemów zamówień publicznych
Doświadczenia przemysłu brytyjskiego na podstawie Raportu Lathama z 1994 r.
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chę ca ła do in we sto wa nia w ma szy ny, tech no lo gie i per so -
nel, po nie waż dłu go fa lo we kon tak ty po mię dzy klien ta mi
a wy ko naw cą po pro stu nie ist nia ły,

d) pro te sty i od wo ła nia sta ły się po wszech ną prak ty ką – ro -
bo ty do dat ko we i rosz cze nia sta ły się je dy nym spo so bem
na po pra wę sy tu acji fi nan so wej fir my, któ ra wy gra ła prze -
targ dzię ki za ni że niu ce ny,

e) brak prę żne go sek to ra pod wy ko naw ców ozna czał, iż
głów ni wy ko naw cy, chcąc roz bu do wać swój po ten cjał or -
ga ni za cyj ny, mu sie li wziąć na swe bar ki cię żar kosz tów
sta łych i roz wią zań or ga ni za cyj nych, cze go nie chcie li czy -
nić nie ma jąc za gwa ran to wa nych – w dłu ższej per spek ty -
wie cza so wej – sta bil nych przy cho dów, któ re po kry ły by
na kła dy po nie sio ne na or ga ni za cję.

2. Fa za re ali za cji pro jek tu:
Sy tu acja na eta pie re ali za cji sta ła się zło żo na W bry tyj skiej

prak ty ce prze wa ża ją kon trak ty opar te na Jo int Con tract Tri -
bu nal (JCT) pu bli ko wa nym przez wy daw nic two RI BA i obej -
mu ją cym stan dar do wy wzo rzec kon trak tów bu dow la nych
(w sze ściu wer sjach), jak rów nież umo wę o drob ne ro bo ty
bu dow la ne i for mu larz sta łej opła ty do kon trak tu opar te go
na kosz cie wła snym (Fi xed Fee Form of Pri me Cost Con -
trach). Wśród nich mo żna wy mie nić za rów no kon trakt ry czał -
to wy, jak i kon trakt na po now ny po miar czy kon trakt
z po dwój nym ry czał tem. W wy mie nio nych kon trak tach oraz
w po pu lar nych wa run kach kon trak to wych ICE ar chi tekt czy
też in ży nier od gry wa ją wa żną ro lę ja ko oso by po dej mu ją ce
de cy zje i od po wie dzial ne za ar bi traż. Ro la i funk cja in ży nie ra
w kon trak tach te go ty pu nie jest ta ka sa ma, jak w kon trak tach
FI DIC, acz kol wiek ist nie ją du że po do bień stwa, dzię ki któ rym

bry tyj ski sys tem jest bli ższy pol skim roz wią za niom niż nie -
miec ki sys tem VOB, któ ry nie prze wi du je funk cji in ży nie ra.

W Wiel kiej Bry ta nii kon cep cja kon trak tu za kła da, że po wi -
nien on być spra wie dli wy dla obu stron. Są dy nie chęt nie oba -
la ją lub uchy la ją po sta no wie nia stan dar do wych kon trak tów
i zwy kle in ter pre tu ją je tak, jak zo sta ły za pi sa ne i jak ro zu -
miał by je „roz sąd nie my ślą cy czło wiek” (czy też – jak wy ra -
ża ła się an giel ska pa le stra w po cząt kach ubie głe go wie ku
– „prze cięt ny pa sa żer au to bu su do Cla pham”). Za zwy czaj
kon trak ty w stan dar do wej po sta ci wy trzy mu ją pró bę roz pra -
wy są do wej w bry tyj skim sys te mie opar tym na pre ce den sie,
o ile nie zo sta ną sil nie zmo dy fi ko wa ne. 

Co wię cej, w Wiel kiej Bry ta nii są dy nie chęt nie po zwa la ły
klien tom z sek to ra pu blicz ne go do ko ny wać da le ko idą cych
zmian w kon trak tach stan dar do wych w ra mach pa kie tu do -
ku men tów prze tar go wych, a na stęp nie su ge ro wać, że zmia -
ny te zo sta ły za ak cep to wa ne pod pi sem wy ko naw cy. Bry tyj ski
sąd za zwy czaj uzna je kon trak ty w stan dar do wej po sta ci
za sen sow ne, lecz su ro wo oce nia wszel kie zmia ny opie ra jąc
się na „Pra wie o nie uczci wych wa run kach kon trak to wych”
wpro wa dzo nym w 1977 r., gdy mia ły miej sce pró by ma ni pu -
lo wa nia wa run ka mi kon trak to wy mi; od tam tej po ry uzna je
się, że po zy cje obu stron w mo men cie pod pi sa nia kon trak tu
nie są rów ne, a wy ko naw ca – ge ne ral nie rzecz bio rąc – nie
ma in ne go wyj ścia, jak pod pi sać przed ło żo ne mu do ku men -
ty. W kon se kwen cji pra wo na kła da w Wiel kiej Bry ta nii po wa -
żne ogra ni cze nia na za ma wia ją ce go je że li cho dzi
o wpro wa dza nie ta kich zmian w wa run kach stan dar do wych,
któ re spra wią, że kon trakt sta nie się dla nie go ko rzyst niej szy.

W Niem czech w sfe rze za mó wień pu blicz nych na ro bo ty
bu dow la ne sto su je się nie co in ne roz wią za nia stan dar do we.
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Wy mie nia my je wraz z ich od po wied ni ka mi w pol skim sys -
te mie: VOB A re gu lu je pro ces za mó wień pu blicz nych (wie -
le funk cji jest zbie żnych z za pi sa mi pol skiej usta wy Pra wo
Za mó wień Pu blicz nych z 2006 r.), VOB/B (al l ge me ine Ver -
trags be din gun gen fu er die Aus fu erh rung von Bau le istun gen
DIN 1961) do ty czy stan dar do we go kon trak tu na ro bo ty (i jest
sto so wa ny po dob nie jak FI DIC w Pol sce), lecz pod le ga pew -
nym ogra ni cze niom je że li cho dzi o zmia ny w kon trak tach,
a po nad to na le ży sto so wać go w ca ło ści, gdyż w prze ciw -
nym ra zie kon trakt nie bę dzie trak to wa ny ja ko do ku ment
opar ty na VOB/B i zo sta nie zin ter pre to wa ny ja ko stan dar do -
wa umo wa cy wil no praw na. Na to miast VOB/C za wie ra stan -
dar dy i nor my, któ re mo żna po rów nać do spe cy fi ka cji
za łą cza nych do pol skich kon trak tów opar tych na wa run kach
FI DIC; wspo mnia ne stan dar dy i nor my za zwy czaj sta no wią
in te gral ny ele ment kon trak tu.

Są dy nie miec kie (z pew ny mi wy jąt ka mi) sto su ją po dob ne
po dej ście, jak bry tyj ski wy miar spra wie dli wo ści, a mia no wi -
cie ak cep tu ją VOB/B, lecz są w sta nie (i czy nią to chęt nie)
uchy lać nie spra wie dli we zmia ny po czy nio ne w kon trak tach
naj czę ściej na pod sta wie § 9 AGBG (pra wo do ty czą ce wa run -
ków ogól nych) oraz po sta no wień § 138 BGB (Bu er ger li che
Ge set zbuch – Ko dek su Bu dow la ne go), mó wią cych o zwal cza -
niu nie uczci wej eks plo ata cji part ne rów kon trak to wych. 

A za tem – ge ne ral nie rzecz bio rąc – Wy ko naw ca ro bót pu -
blicz nych w Wiel kiej Bry ta nii lub Niem czech nie jest na ra żo -
ny na nie spra wie dli we wa run ki kon trak to we, lecz mi mo to
sta ra się ko rzy stać z pra wa pro te stu, czę sto ze wzglę du na ni -
skie ce ny mo gą ce pro wa dzić do ewen tu al nych strat lub sta -
ra jąc się unik nąć ka ry kon wen cjo nal nej. Na ryn kach, gdzie
pre sja ce ny jest bar dzo sil na, wy ko naw ca po le ga czę sto
na umie jęt no ściach in spek to rów do ko nu ją cych ob mia ru
i praw ni ków, chcąc unik nąć strat na re ali za cji kon trak tu wy -
gra ne go dzię ki za ni żo nej ce nie – ujem ne sal do li kwi du je się
za po mo cą rosz czeń i zmian. 

W Wiel kiej Bry ta nii otwar cie mó wi się o tym, że bra nża nie
jest do sta tecz nie ren tow na, by in we sto wać w no we tech no -
lo gie i me to dy dzia ła nia.

Je że li cho dzi o kon trak ty, to ko rzy sta nie ze stan dar do wych
wzor ców umów na dal jest po wszech nie prak ty ko wa ne. Jed -
na kże no we kon trak ty opra co wa ne w ra mach oma wia nej ini -
cja ty wy opie ra ją się na kon cep cji ze sta wu wza jem nie
po wią za nych do ku men tów. Zmia ny w kon trak tach NEC 3 zo -
sta ły przy go to wa ne czę ścio wo przed opu bli ko wa niem Ra -
por tu La tha ma, na to miast kon trak ty PPC2000 sta no wią
w ca ło ści od po wiedź na Ra port. Nie jest na szym ce lem do -
ko na nie peł nej ana li zy tych kon trak tów, lecz w ich za pi sach
mo żna do strzec pew ne fun da men tal ne kon cep cje, któ re po -
ka zu ją kie ru nek zmian za po cząt ko wa ny w do ku men ta cji
przez PPC2000.

Ar ty kuł 1.7 „We wszyst kich spra wach re gu lo wa nych
przez kon trakt part ner ski, w tym rów nież – bez żad nych
ogra ni czeń – w przy pad ku wszel kich wy ma ga nych po wia -
do mień, wnio sków, pro po zy cji, de cy zji, zgód, po zwo leń,

uwag, wy cen, uzgod nień, opi nii, in struk cji i in nych form po -
ro zu mie wa nia się i dzia ła nia, człon ko wie Ze spo łu Part ner -
skie go dzia ła ją roz sąd nie i bez zwło ki.”

Za rów no do ku men ta cja PPC2000, jak i NEC 3 na kła da
na za ma wia ją ce go obo wiąz ki w za kre sie za po zna wa nia się
z po szcze gól ny mi za gad nie nia mi, za twier dza nia ich i po dej -
mo wa nia sto sow nych de cy zji. Pro gra my kon trak to we na le ży
przed kła dać już za twier dzo ne i za ak cep to wa ne wraz z wy ka -
zem od po wied nich za so bów i zo bo wią za nia mi do ty czą cy mi
ob sa dy ka dro wej. Mó wi się wy raź nie o tym, że pro ces bu do -
wy po le ga na za rzą dza niu zmia ną, a nie na cho wa niu się
za tar czą kon trak tu. Po szcze gól ne kwe stie na le ży zi den ty fi -
ko wać, oce nić, skwan ty fi ko wać oraz – w sto sow nych przy -
pad kach – opła cić w mia rę po stę pów w re ali za cji pro jek tu
i iden ty fi ka cji po ja wia ją cych się zmian.

Ar ty kuł 3.6 „De cy zje Gru py Cen tral nej (Co re Gro up) po -
dej mo wa ne są jed no myśl nie przez wszyst kich jej człon ków
obec nych na spo tka niu. Człon ko wie Ze spo łu Part ner skie go
sto su ją się do wszel kich de cy zji pod ję tych przez Gru pę
Cen tral ną w ra mach przy zna nych jej kom pe ten cji.”

Dzię ki te mu mie sięcz ne spo tka nia sta ją się wią żą ce,
przy czym nie po le ga ją na tym, że in ży nier wy ja śnia, co jest
źle, przed sta wia jąc li stę po peł nio nych przez wy ko naw cę nie -
do cią gnięć, któ re na le ży zli kwi do wać do na stęp ne go co mie -
sięcz ne go spo tka nia; za miast te go na spo tka niach
pod cho dzi się do pro ble mów wspól nie, co w prak ty ce ozna -
cza zwięk sze nie upraw nień wy ko naw cy.

Ar ty kuł 5.3 „W ra zie ko niecz no ści, nie na ru sza jąc du cha
współ pra cy de ter mi nu ją ce go part ner skie re la cje, klient
mo że wy dać ta kie in struk cje…”

A za tem in struk cje nie po win ny za le żeć wy łącz nie od wy -
ma gań za ma wia ją ce go, lecz uwzględ niać ta kże du cha
współ pra cy part ner skiej – jest to no wa kon cep cja, któ rej nie
znaj dzie my obec nie w żad nym pol skim kontr ak cie.

No wa funk cja pro jek tan ta w part ner skim pro ce sie re ali za -
cji pro jek tu zo sta ła okre ślo na w na stę pu ją cy spo sób:

Ar ty kuł 8.3 „Pro jek tant Wio dą cy i in ni człon ko wie Ze spo łu
Pro jek tu ją ce go opra co wu ją pro jekt i prze bieg re ali za cji
przed się wzię cia in we sty cyj ne go zgod nie z ni niej szym ar ty ku -
łem 8 w ce lu za pew nie nia naj lep sze go re zul ta tu dla Klien ta.

Ar ty kuł 8.2 Ze spół Pro jek tu ją cy dzia ła wspól nie i in dy wi -
du al nie opra co wu jąc spój ny pro ces przy go to wa nia pro jek -
tu, re ali za cji do staw i pro wa dze nia bu do wy na rzecz
przed się wzię cia in we sty cyj ne go zgod ne z do ku men ta mi
part ner stwa; pra ce Ze spo łu ko or dy nu je Pro jek tant Wio dą cy.

3. Part ner stwo w łań cu chu do staw
Zaw sze po ja wia ją się pro ble my do ty czą ce współ pra cy

z pod mio ta mi dzia ła ją cy mi w łań cu chu do staw. W za sa dzie
ide al nym roz wią za niem by ło by ko rzy sta nie ze stan dar do -
wych roz wią zań; wy ko naw cy po win ni in we sto wać w ujed no -
li co ne roz wią za nia i wpro wa dzać ele ment ja ko ści
w uprosz czo ne, po wta rzal ne, stan dar do we roz wią za nia.
W ra por tach z tam te go okre su czę sto po ja wia ły się po rów -

Omówienie rozwoju branży budowlanej
i systemów zamówień publicznych
Doświadczenia przemysłu brytyjskiego na podstawie Raportu Lathama z 1994 r.
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na nia do pro ce su pro duk cji, szcze gól nie w prze my śle mo to -
ry za cyj nym. Cho dzi o to, że do pó ki wy twór ca (ina czej mó -
wiąc – wy ko naw ca) nie uzy ska do stę pu do pro ce sów
i pro jek tów, nie bę dzie miał ani fi zycz nej mo żli wo ści współ -
two rze nia pro ce dur i zauto ma ty zo wa nych sys te mów, ani żad -
ne go wpły wu pro jek to wa nie.

W za sa dzie mo żna osią gnąć ten cel na trzy spo so by:
1. Wzbo ga cić roz wią za nia al ter na tyw ne w dniu prze tar gu

o pro po zy cje al ter na tyw nych tech no lo gii. Jest to wy so ce
skom pli ko wa na kwe stia w przy pad ku za mó wień pu blicz -
nych; w Niem czech od wie lu lat sto su je się na stę pu ją ce
roz wią za nie: ofer ty roz pa tru je się w opar ciu o stan dar do -
we, nie zmo dy fi ko wa ne roz wią za nia tyl ko po to, by usta lić,
któ ra jest naj lep sza ce no wo, a do pie ro po tem bie rze się
pod uwa gę tech no lo gie al ter na tyw ne.

2. Do pu ścić wie lo let nie kon trak ty ra mo we prze wi du ją ce
płat no ści w ce nach in dek so wa nych do ko ny wa ne na prze -
strze ni wie lu lat. Za pew nia ją one wy ko naw cy sta bil ność
za mó wień. Kon trak ty te go ty pu są pro ble ma tycz nym roz -
wią za niem za rów no ze wzglę du na obo wią zu ją ce obec nie
w Pol sce prze pi sy o za mó wie niach pu blicz nych, jak i rocz -
ne okre sy roz li cze nio we sto so wa ne przez struk tu ry fi nan -
so we w Pol sce – wszyst ko to utrud nia klien tom z sek to ra
pu blicz ne go za cią ga nie wie lo let nich zo bo wią zań. Ta ki
mo del kon trak to wa nia jest sto so wa ny w Wiel kiej Bry ta nii
w po sta ci kon trak tów ra mo wych. Part ner stwo pu blicz no -
-pry wat ne oraz sche ma ty ty pu BOT (zbu duj, eks plo atuj,
prze każ) po mi mo swej kon cep cyj nej od mien no ści spraw -
dza ją się w ra mach te go mo de lu, za pew nia jąc dłu go fa lo -
wą sta bil ność do cho dów. 

3. Do pu ścić wy ko naw cę do uczest nic twa w opra co wy wa niu
pro jek tu i prze bie gu re ali za cji przed się wzię cia in we sty cyj -
ne go. Roz wią za nie te go ro dza ju sto su je się głów nie
w Wiel kiej Bry ta nii, za chę ca jąc do part ner stwa i współ -
dzia ła nia ze spo ły pro jek to we za ma wia ją ce go i wy ko naw -
cy na eta pie pla no wa nia przed się wzię cia i prac nad je go
kon cep cją. Za kła da się, że wy ko naw ca uczest ni czy
w okre śla niu kosz tów po szcze gól nych kom po nen tów pro -
jek tu dla ca łe go okre su ich ist nie nia oraz przy go to wa niu
kon trak tów do ty czą cych kon ser wa cji. W ten spo sób ro la
wy ko naw cy wzra sta kosz tem funk cji peł nio nych przez in -
ży nie ra; co wię cej, po wsta ją ba rie ry utrud nia ją ce przy stą -
pie nie do pro jek tu, co zwięk sza war tość prze pły wów
pie nię żnych przed się biorstw -wy ko naw ców i za chę ca
do in we sto wa nia. In nym skut kiem jest ten den cja do zmia -
ny kie run ku dzia ła nia: więk sza orien ta cja na pre fa bry ka -
cję i po pra wę ja ko ści. Stwier dzo no, że nad te go ro dza ju
mo de la mi cią ży nie bez pie czeń stwo ko rup cji i ku mo ter -
stwa; wie le dys ku to wa no na ten te mat swe go cza su, lecz
osta tecz nie zwy cię ży ło prze ko na nie, iż po ten cjal ne ko rzy -
ści prze wa ża ją nad ewi dent ny mi wa da mi ta kie go roz wią -
za nia.

4. Za ma wia nie kom po nen tów:
W ra por tach rzą do wych kła dzio no spo ry na cisk na po rów -

na nia z bra nżą mo to ry za cyj ną i lo gi stycz ną, by wy ka zać, iż
po trzeb na jest więk sza au to ma ty za cja pro ce sów. Im pli ka cje
ta kie go spo so bu my śle nia są roz le głe i obej mu ją, co na stę -
pu je:
a) Więk sze po trze by w za kre sie szko le nia i in we sty cji w po -

ten cjał ludz ki, co wy ni ka ze wzro stu za po trze bo wa nia
na wy kwa li fi ko wa ny per so nel zdol ny uczest ni czyć w oma -

wia nych pro ce sach; jed no cze śnie ma le je za po trze bo wa -
nie na han dlow ców o okre ślo nych umie jęt no ściach.

b) Kwe stie ja ko ści sta ją się nie od łącz nym aspek tem ele men -
tów pro jek tu oraz pro ce sów pro duk cji re ali zo wa nych po -
za pla cem bu do wy.

c) W związ ku z po wy ższym pro jek tan ci mu szą le piej po znać
i zro zu mieć pro ces pro duk cji.

d) Na le ży włą czyć do staw ców i pod wy ko naw ców w pro ces
pro jek to wa nia, a kon cep cja „pro jek to wa nia dla pro duk cji”
mu si stać się cen tral nym ele men tem pro ce su.

e) Ko niecz ne jest zbio ro we gro ma dze nie do świad czeń
i prze ka zy wa nie wie dzy ze sta rych pro jek tów do no wych.

f) Klien ci mu szą uświa do mić so bie, że są od po wie dzial ni
za efek tyw ne pro jek to wa nie, i z wy prze dze niem kon cen -
tro wać za so by na pro jek tach, je śli chcą osią gnąć lep szą
spraw ność dzia ła nia i wy ższy po ziom ja ko ści.

g) W związ ku z tym kwe stia kosz tów li czo nych dla ca łe go
okre su ist nie nia pro jek tu na bie ra szcze gól ne go zna cze -
nia, zwłasz cza w sy tu acjach, gdy wy ko naw ca uczest ni czy
w pro ce sie pro jek to wa nia.

h) Wy ni ki dzia ła nia na le ży oce niać nie tyl ko pod ką tem kosz -
tów, lecz rów nież ja ko ści i ter mi no wo ści, usta la jąc jed no -
znacz ne kry te ria oce ny i ce le.

i) Zwró co no uwa gę na sto so wa ne przez Nis sa na sys te my
za mó wień QCDDM (ja kość, koszt, do sta wa, roz wój, za -
rzą dza nie), za uwa ża jąc, iż nie za wie ra ne są żad ne for mal -
ne umo wy za wy jąt kiem po ro zu mień pod su mo wu ją cych
co rocz ne ne go cja cje do ty czą ce kosz tów i ja ko ści; po za -
koń cze niu ne go cja cji obie stro ny wspól nie pra cu ją
nad tym, by żad na nie po no si ła strat. Pro po nu je się, by zre -
zy gno wać z za wie ra nia kon trak tów i ogra ni czyć ilość pro -
ce dur prze tar go wych.

POD SU MO WA NIE:
Oto naj wa żniej sze wnio ski na przy szłość sfor mu ło wa ne

w Wiel kiej Bry ta nii:
1. Bra nża nie ge ne ro wa ła prak tycz nie żad nych zy sków i nie

przy cią ga ła ka pi ta łu in we sty cyj ne go fi nan si stów z lon dyń -
skie go Ci ty. Ko niecz ne by ło zwięk sze nie ren tow no ści sek -
to ra po przez za pew nie nie kon trak tów obej mu ją cych
dłu ższe okre sy cza su, zmniej sze nie kon ku ren cji i umo żli -
wie nie szyb kie go roz wo ju fir mom prze ja wia ją cym wła ści -
wą „kul tu rę” dzia ła nia. 

2. Stwier dzo no, że pro ces re ali za cji pro jek tu mu si opie rać
się na part ner skiej współ pra cy, to zna czy de cy zje na le ży
po dej mo wać nie bio rąc pod uwa gę wy łącz nie kry te rium
ce ny; klu czo wym kry te rium przy po dej mo wa niu de cy zji
i przy zna wa niu kon trak tów po win na stać się ja kość. Uzna -
no, iż na ta kim po dej ściu sko rzy sta praw do po dob nie
mniej firm, lecz bę dą one więk sze.

3. Wy ty czo no kon kret ne ce le i wy bra no wzor co we po zio my
dla kosz tów ka pi ta ło wych, cza su trwa nia bu do wy, prze wi -
dy wal no ści (pod ką tem ter mi nów oraz pro cen tów bu dże -
tu) uste rek, wy pad ków, wy daj no ści, ob ro tów i zy sków.
W ni niej szym ar ty ku le na kwe stie wy daj no ści, ob ro tów
i zy sków kła dzie się więk szy na cisk ani że li w ra por tach
bry tyj skich, jed na kże stwier dze nie, iż rząd Wiel kiej Bry ta -
nii nie po ko ił się bra kiem ren tow no ści i sta bil no ści głów -
nych wy ko naw ców dzia ła ją cych na ryn ku kra jo wym, jest
god ne szcze gól nej uwa gi, gdyż ta ki spo sób my śle nia nie -
czę sto mo żna spo tkać wśród uczest ni ków de bat to czą -
cych się obec nie w Pol sce.
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Omó wie nie pro ble mów wy stę pu ją cych
w Pol sce z bry tyj skie go punk tu wi dze nia:
1.Opra co wa nie pro jek tu:

Pra ce nad przy go to wa niem pro jek tu wy da ją się opie rać
na współ dzia ła niu po mię dzy lo kal ny mi pla ni sta mi i wła dza -
mi re gio nów a du ży mi biu ra mi pro jek to wy mi. Pro jek to wa nie
jest pro ce sem zło żo nym, prze bie ga zgod nie z przy ję ty mi
zwy cza ja mi, stan dar do wy mi prak ty ka mi sto so wa ny mi w biu -
rach pro jek to wych i stan dar do wy mi pro ce sa mi prze bie ga -
ją cy mi w jed nost kach pla ni stycz nych szcze bla
wo je wódz kie go i re gio nal ne go. Prze pi sy są tak zło żo ne,
a ich za kres tak sze ro ki, że kon cep cje in no wa cyj no ści, ła -
two ści pro du ko wa nia oraz spój nych pro ce sów pro jek to wa -
nia i pro duk cji są le d wie nie istot ną abs trak cją. Aby zmie nić
tę sy tu ację, ko niecz na jest za kro jo na na sze ro ką ska lę ak cja
wy co fy wa nia ist nie ją cych prze pi sów. Tyl ko ona po zwo li
wpro wa dzić funk cjo nal ne roz wią za nia i uła twie nia. Ist nie ją -
cy obec nie na ka zo wy sys tem prze pi sów nie da je ta kich mo -
żli wo ści. To dłu go fa lo wy pro ces, któ ry po wi nien
do pro wa dzić do stop nio we go zmniej sze nia ilo ści prze pi sów,
za miast do two rze nia no wych.

Żad ne zmia ny nie na stą pią w tej sfe rze, o ile bra nża
– na part ner skich za sa dach – nie po dej mie wraz z rzą dem
sze ro ko za kro jo nych dzia łań na praw czych. Ana lo gicz nie, nic
się nie zmie ni w biu rach pro jek to wych, a stan dar do we roz -
wią za nia po zo sta ną w mo cy, o ile po dej ście do pro ble mu nie
zo sta nie zmo dy fi ko wa ne cał ko wi cie.

Ta sfe ra oraz po wią za ne z nią kom pli ka cje (w tym kwe -
stie za ku pu grun tów) sta no wią głów ny pro blem na eta pie
opra co wa nia pro jek tu. Mo żna wpro wa dzić po praw ki w „Pra -
wie za mó wień pu blicz nych” w cią gu ty go dnia i zli kwi do wać
pro blem, jed nak na dal nie bę dzie przy go to wa nych pro jek -
tów ze wzglę du na trud no ści z kup nem dzia łek. W chwi li
obec nej teo re tycz nie bu du je my z mak sy mal ną pręd ko ścią,
by zdą żyć na rok 2012, jed nak przed się bior stwa bu do wy
dróg od czu wa ją sil nie brak za mó wień i ob ro tów. W cza sie
bo omu, ja ki wschod nie Niem cy prze ży wa ły w la tach 90-tych,
Niem cy da li osta tecz nie ra dę wchło nąć znacz ną część eu -
ro pej skie go po ten cja łu bu dow la ne go (przy nie ustan nych na -
ci skach na ob ni ża nie cen), po nie waż zmo bi li zo wa ła się
bra nża bu dow la na z ca łej Eu ro py. Jed nak bu dżet pol skie go
pro gra mu bu do wy dróg nie wy star czy na wy ko rzy sta nie
wszyst kich nad wy żek po ten cja łu pro duk cyj ne go tej bra nży
do stęp nych w Eu ro pie, to też dys ku sje na te mat si ły ro bo czej
z Chin i in nych kra jów są nie na miej scu. Po dru giej woj nie
świa to wej Wiel ka Bry ta nia za trud nia ła wie lu ro bot ni ków z Ir -
lan dii, po nie waż by li ta ni; nie daw no roz po czął się od wrot ny
pro ces – An gli cy za czę li wy je żdżać do Ir lan dii w po szu ki wa -
niu pra cy. Na wyk szu ka nia pra cy w są sied nich kra jach prze -
ży wa ją cych aku rat bo om bu dow la ny jest głę bo ko
za ko rze nio ny w hi sto rii – czy nio no tak od pa ru ty się cy lat, to -
też nie ma zna cze nia, czy Pol ska w cza sach wła sne go bo -

omu sko rzy sta z nad wy żek si ły ro bo czej z Moł da wii, Ukra -
iny czy Nie miec.

Przy go to wy wa nie prze tar gów i za mó wień na le ży do obo -
wiąz ków or ga nów wła dzy. W przy pad kach, gdy pro ces pla -
ni stycz ny nie do biegł jesz cze koń ca, kon trak ty trze ba bę dzie
przy zna wać na pro jekt i bu do wę, aby włą czyć ze wnętrz ne
fir my w ca ły pro ces wcze śniej, ani że li czy ni się to obec nie.
Or ga ny wła dzy mu szą za jąć się kwe stią za ku pu grun tów; po -
trzeb ne są pie nią dze, per so nel i wła ści wa or ga ni za cja dzia -
łań. Na dal jest to po wa żny i – jak do tąd – tyl ko czę ścio wo
roz wią za ny pro blem. 

Je że li cho dzi o roz strzy ga nie prze tar gów w opar ciu wy -
łącz nie o ce nę, to na le ży pod dać to za gad nie nie pod sze ro -
ką dys ku sję w for mie kon sul ta cji bra nżo wych. Po mysł
part ner stwa po mię dzy bra nżą a pol skim rzą dem w sy tu acji,
gdy więk szość naj bar dziej li czą cych się firm ko rzy sta z fi nan -
so wa nia za gra nicz ne go, spra wia, że spra wa sta je się zło żo -
na i bar dzo spe cy ficz na, tym nie mniej na le ży ją
prze dys ku to wać. Mó wiąc da lej o prze tar gach, war to za uwa -
żyć, że mo że jest jesz cze zbyt wcze śnie na wpro wa dze nie
kry te rium ja ko ści do pro ce du ry prze tar go wej, jed na kże po -
mysł, by nie brać pod uwa gę ofert o naj wy ższej i naj ni ższej
ce nie lub kom pen so wać uczest ni ka, któ ry zło żył ofer tę zaj -
mu ją cą dru gie miej sce (w przy pad kach, gdy zwy cię ża naj -
ni ższa ce na po mi mo błę dów w do ku men ta cji), sta no wi ja kiś
spo sób na po su nię cie spra wy do przo du. Wa żne jest to, że
zmia ny w pol skim „Pra wie za mó wień pu blicz nych” są pro -
ste, ła twe do wpro wa dze nia i sta no wią je dy nie nie wiel ką
część ca łe go pro ble mu.

2. Fa za re ali za cji pro jek tu:
Do stęp ność si ły ro bo czej: 

1. Pro ces bu do wy to w za sa dzie pro ces za rzą dza nia. W mia -
rę na ra sta nia tem pa te go pro ce su po ziom stan dar dów ro -
śnie, a za an ga żo wa nie w pro ce sy sta je się co raz bar dziej
zło żo ne i zin te gro wa ne. In ny mi sło wy – funk cja za rzą dza -
nia jest prze ka zy wa na ko lej nym uczest ni kom cy klu pro -
duk cyj ne go, w związ ku z czym szko le nie w za kre sie
za rzą dza nia i ela stycz ność ko niecz na na sty ku pro ce sów
sta ją się znacz nie wa żniej sze niż do stęp ność nie wy kwa li -
fi ko wa nej si ły ro bo czej.

2. To praw da, że bra nża bu dow la na – ja ko zbio ro wy pra co -
daw ca – od gry wa ogrom ną ro lę w go spo dar ce ka żde go
kra ju, a w okre sach hos sy ja ko pierw sza two rzy po pyt
na pra cę na du żą ska lę. Bio rąc pod uwa gę prze po wia da -
ną re ce sję na glo bal nym ryn ku spo wo do wa ną ce na mi ro -
py, po wa żne oba wy – w kon tek ście dłu go fa lo wych
pro gnoz dla kra ju – bu dzi skraj nie ni ski w Pol sce od se tek
lud no ści w wie ku pro duk cyj nym za trud nio ny przy pro duk -
cji. Je śli go spo dar ka ma stać się wy daj na, na le ży ko niecz -
nie two rzyć do dat ko we miej sca pra cy, by za stą pić rze sze,
któ re mu szą przejść do sek to ra pu blicz ne go. Nie wy kwa -
li fi ko wa nej si ły ro bo czej jest pod do stat kiem; jej po daż
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jest ela stycz na i sil nie wy czu lo na na ce nę. Zda niem au to -
ra ge ne ral na au to ma ty za cja obej mu ją ca więk szość sek to -
rów go spo dar ki oraz na ra sta ją ca kon ku ren cja na ryn ku
świa to wym ozna cza ją, iż w śred niej per spek ty wie cza so -
wej, tzn. w cią gu naj bli ższych pię ciu lat sta nie się ja sne,
że lud ność Eu ro py znaj du ją ca się w wie ku pro duk cyj nym
jest więk sza, niż za po trze bo wa nie na wy kwa li fi ko wa ną si -
łę ro bo czą oraz na pra cow ni ków o kwa li fi ka cjach nie peł -
nych. Pro blem nie po le ga na „bra ku si ły ro bo czej”, lecz
ra czej na tym, jak stwo rzyć ta kie śro do wi sko ma kro go spo -
dar cze, w któ rym utwo rzo ne do dat ko we miej sca pra cy zo -
sta ną wy ko rzy sta ne do roz wią za nia pro ble mu nie peł ne go
za trud nie nia w Pol sce a nie w kra jach są sied nich. 

Do stęp ność ka dry kie row ni czej:
1. Nie ma ja kiejś licz nej gru py kadr z tech nicz nym wy kształ -

ce niem, koń czą cej wła śnie stu dia na pol skich po li tech ni -
kach; nie ma też wię cej in ży nie rów w wie ku
przed eme ry tal nym po sia da ją cych upraw nie nia bu dow la -
ne co naj mniej od 10 lat, któ rzy mo gli by fi gu ro wać w do -
ku men ta cji skła da nej przez wy ko naw ców na prze tar gach.
Ist nie je na to miast spo ra rze sza „wę drow nych” spe cja li -
stów, któ rzy swe go cza su pra co wa li w Ir lan dii, te raz prze -
nie śli się do Abu Dha bi, a w na stęp nej ko lej no ści mo gą
teo re tycz nie przy je chać do Pol ski. Gdy by istot nie mie li tu
przy być, chcie li by uzy skać wa run ki ofe ro wa ne zwy kle za -
gra nicz nej si le ro bo czej, za miast bie gać po urzę dach
i zda wać eg za mi ny po pol sku. Praw do po dob nie nie bę -
dą chcie li za wra cać so bie gło wy for mal no ścia mi te go ro -
dza ju. War to za uwa żyć, że w Ru mu nii spo łecz ność
ob co kra jow ców ro śnie i roz kwi ta; że In die i Turk me ni stan
stać obec nie na spro wa dza nie kadr z za gra ni cy, na to -
miast Pol ska – ge ne ral nie rzecz bio rąc – pra gnie utrzy -
mać ce ny na po zio mie, któ ry sku tecz nie od stra sza
za gra nicz nych fa chow ców od za rzą dza nia. Pol ska ma
przed so bą ogra ni czo ny czas ko rzy sta nia ze środ ków unij -
nych – je śli bez ro bo cie w Niem czech wzro śnie, pań stwo
to ze znacz nie mniej szym en tu zja zmem za cznie pod cho -
dzić do prze ka zy wa nia środ ków, a wraz ze zmia ną na stro -
jów szan se Pol ski na roz wój in fra struk tu ry odej dą w si ną
dal. Obec nie kra je arab skie ma ją du żo pie nię dzy i wy ku -
pu ją do stęp ną w bra nży ka drę kie row ni czą. Je śli Pol ska
chce, by wszyst kie ro bo ty zo sta ły wy ko na ne, za miast tłu -
ma czyć się póź niej, dla cze go ich nie zre ali zo wa ła, po win -
na do pro wa dzić do dal sze go zde cy do wa ne go wzro stu
cen obo wią zu ją cych w bra nży bu dow la nej na ryn ku kra -
jo wym, aby ka dry kie row ni cze z bra nży przy je cha ły
do Pol ski, za miast pra co wać gdzie in dziej. 

Struk tu ra kon trak tów:
W chwi li obec nej znacz na część ro bót jest wy ko ny wa na

w Pol sce w opar ciu o kon trak ty zgod ne z Czer wo ną i Żół tą
Księ gą FI DIC. Kon trak ty te za wie ra ją za sad ni czo spra wie dli -
we i roz sąd ne wa run ki; są wpraw dzie zbyt dłu gie i szcze gó -
ło we jak na po trze by sto so wa ne go w Pol sce sys te mu
praw ne go opar te go na pra wie rzym skim, jed nak dla obec -
nych ce lów wy star cza ją w zu peł no ści. No to rycz nie są sto so -
wa ne z błęd ną in ter pre ta cją: mia ły w za ło że niu opi sy wać
i for ma li zo wać zja wi ska zwią za ne ze zmia ną w kon tek ście
pro ce su bu do wy, a w prak ty ce po strze ga ne są ja ko ze staw
for mal nych pu ła pek na kła da ją cych się na prze pi sy pol skie -

go pra wa cy wil ne go; rzad ko trak tu je się je ja ko me cha ni zmy
uła twia ją ce doj ście do po ro zu mie nia. W szcze gól no ści wa -
run ki ogól ne są zmie nia ne przez klien tów z sek to ra pu blicz -
ne go w ta kim stop niu, że kon trakt prze sta je być w re zul ta cie
do ku men tem opar tym na FI DIC, a po dział ry zy ka zmie nia
się cał ko wi cie – ry zy ko ob cią ża wy łącz nie jed ną stro nę,
a jest nią usłu go daw ca. Ta ka in ter pre ta cja nie jest zgod na
ani z du chem ani z za ło że nia mi tych do ku men tów, a pro blem
znaj du je swo je od zwier cie dle nie w co raz wy ższych ce nach
ofe ro wa nych na ryn ku przez wy ko naw ców.

Do do ku men tów prze tar go wych za ma wia ją cy z sek to ra
pu blicz ne go włą cza ją zmo dy fi ko wa ny do ku ment FI DIC.
W ta kiej ro bo czej wer sji kon trak tu FI DIC wpro wa dza się po -
praw ki w opar ciu o pew ne za sa dy, któ re oma wia my po ni -
żej. Po pierw sze, okre śla się wszel kie ob sza ry, w któ rych
mo gą mieć miej sce zmia ny al bo wa ha nia ce ny lub ter mi nu.
Na stęp nie prze re da go wu je się nie któ re wa run ki w ta ki spo -
sób, że prze kła da nie ter mi nów, za kłó ce nia to ku re ali za cji
lub opóź nie nia po da wa ne są z po mi nię ciem kosz tów (ewi -
dent nie nie spra wie dli we i bez wąt pie nia, prę dzej czy póź -
niej, zo sta nie zwe ry fi ko wa ne przez sąd). W tych dzie dzi nach
od bie ra się in ży nie ro wi kom pe ten cje de cy zyj ne, prze ka zu -
jąc je przed sta wi cie lo wi or ga nu wła dzy pu blicz nej, któ ry
z ko lei nie bę dzie miał naj mniej sze go za mia ru po dej mo wać
ja kich kol wiek de cy zji w oba wie o swo ją ka rie rę urzęd ni czą
lub ewen tu al ne po mó wie nia o ko rup cję. Rów nież Ra da Roz -
strzy ga nia Spo rów (DAB) czy in ne me cha ni zmy roz pa try wa -
nia spo rów i ar bi tra żu są czę sto usu wa ne z kon trak tów,
po zo sta wia jąc wszel kie roz strzy gnię cia w ge stii pol skich są -
dów. Prak tycz nym skut kiem ta kie go roz wią za nia jest to, że
na mo cy kon trak tu pierw szym or ga nem po dej mu ją cym fak -
tycz ne de cy zje jest sąd, któ ry sty ka się ze spor ny mi kwe stia -
mi do pie ro po kil ku la tach. W ta kiej sy tu acji rów nież
sę dzio wie nie chęt nie po dej mu ją de cy zje we wła snym za -
kre sie – wo lą po wo łać na świad ka rze czo znaw cę. Gdy spra -
wa tra fi już do są du, opi nie rze czo znaw cy na bie ra ją du żej
wa gi ze wzglę du na sto pień zło żo no ści roz pa try wa nych za -
gad nień. Dla te go w prak ty ce za gad nie nia te są oma wia ne
w są do wych ku lu arach przez nie mal tę sa mą gru pę eks per -
tów, któ rzy zaj mo wa li by się spra wą w cią gu ty go dnia od wy -
stą pie nia zda rze nia, gdy by wszyst ko szło nor mal nym
try bem. 

Z po wy ższe go mo żna wy cią gnąć na stę pu ją cy wnio sek:
wa run ki szcze gól ne FI DIC nie po win ny w zna czą cy spo sób
zmie niać wa run ków ogól nych – nie ma nic złe go w kontr ak -
cie FI DIC w czy stej po sta ci, bez żad nych prze ró bek. (Na le -
ży za jąć się kil ko ma po mniej szy mi kwe stia mi, np.
dzien ni ka mi bu do wy i ko mu ni ka cją, do sto so wu jąc je do lo -
kal nej spe cy fi ki, lecz nie trze ba zmie niać spo so bu po dzia łu
ry zy ka.) Mo żna twier dzić, słusz nie zresz tą, że w re zul ta cie
po ja wią się rosz cze nia, zmia ny ilo ścio we i do dat ko we ro bo -
ty – wy ni ka to z cha rak te ru sa mej bra nży, a me ne dże ro wie
mu szą ra dzić so bie z tym w ra mach swo ich co dzien nych
obo wiąz ków. Przed sta wi cie le or ga nów wła dzy pu blicz nej
my ślą obec nie w na stę pu ją cy spo sób: je śli na sku tek roz pra -
wy są do wej koszt pro jek tu wzro śnie o 10 mln eu ro, to już nie
jest mój pro blem; przy naj mniej bę dę miał orze cze nie sta no -
wią ce nie kwe stio no wa ną pod sta wę do do ko na nia płat no ści.
Nie bie rze się pod uwa gę cza su, ja ki za bie ra ją ogra ni czo nej
ka drze kie row ni czej spo ry roz strzy ga ne w tym try bie; nie my -
śli się o tym, że czas ten ka dra po win na wy ko rzy stać na re -
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ali za cję na stęp ne go kon trak tu, ani że koszt pro jek tu po wi -
nien za mknąć się w da nym mo men cie kwo tą, po wiedz my, 2
mln eu ro, za miast 10 mln żą da nych w są dzie przez dru gą
stro nę. 

Pew ną ro lę ma ją tu do ode gra nia mię dzy na ro do we in sty -
tu cje fi nan so we: po win ny kon cen tro wać się nie tyl ko na wła -
snych pro ce du rach wy pła ty środ ków i unij nych prze pi sach
do ty czą cych ochro ny śro do wi ska za war tych w kon trak tach,
lecz rów nież do pil no wy wać, by re zul tat wart był pie nię dzy
wy da nych na je go osią gnię cie. Je śli wła dze pol skie prze no -
szą cię żar ogrom nych po ten cjal nie kosz tów nie rów ne go po -
dzia łu ry zy ka na po dat ni ków w kra jach UE, wspo mnia ne
in sty tu cje po win ny za jąć się tym za gad nie niem i uznać je
za je den z wa run ków fi nan so wa nia. 

3. Part ner stwo w łań cu chu do staw
W obec nej pro ce du rze prze tar go wej nie wy stę pu je po -

ję cie roz wi ja nia part ner skiej współ pra cy w ra mach łań cu -
cha do staw. Kon cep cja ro bót po le ga na tym, że prze ka zu je
się je pro jek tan tom, któ rzy opra co wu ją w du żym stop niu
ujed no li co ny pro dukt zgod ny z ocze ki wa nia mi władz pla ni -
stycz nych. Wła ści wie nie bie rze się pod uwa gę te go, że
pro jek to wa nie mo że sta no wić ele ment pro ce su pro duk cji.

Wszyst kie pro jek ty ma ją cha rak ter jed no ra zo wy, nie to wa -
rzy szy im wspól ne ucze nie się czy zdo by wa nie do świad -
czeń. Wy ko naw cy są zo rien to wa ni na pro jek ty i re zul ta ty
prze tar gów, to też ka dra kie row ni cza mi gru je w ślad za pro -
jek ta mi, co pro wa dzi do ni skie go po zio mu lo jal no ści i bra ku
mo ty wa cji do in we sto wa nia w ba zę szko le nio wą. 

W Pol sce wy ko naw cy od dłu ższe go cza su są na ra że ni
na sil ną kon ku ren cję, a po wol ność i nie efek tyw ność sys te -
mu płat no ści ozna cza, że tyl ko du że fir my mię dzy na ro do we
mo gą sfi nan so wać wy ma ga ny ka pi tał ob ro to wy za rów no
w sfe rze pro jek to wa nia, jak i re ali za cji kon trak tów. Sys tem
za mó wień pu blicz nych opar ty nie zmien nie na prze tar gach
wy gry wa nych dzię ki naj ni ższej ce nie do pro wa dził w Pol sce
do ru iny nie mal wszyst kich więk szych wy ko naw ców, spra -
wił, że biu ra pro jek to we, któ re prze trwa ły, są na ra żo ne
na prze ję cie, a te raz za gra ża ist nie niu na wet śred niej wiel -
ko ści wy ko naw ców mię dzy na ro do wych, któ rzy nie są w sta -
nie po ra dzić so bie w śro do wi sku, gdzie de cy zje fi nan so we
po dej mo wa ne są po wo li. Nie mal nikt w bra nży nie my śli
o part ner stwie; w więk szo ści przy pad ków cho dzi o prze trwa -
nie, o prze ży cie.

I zno wu mię dzy na ro do we in sty tu cje fi nan so we ma ją ro lę
do ode gra nia: mu szą zna leźć spo sób na przy spie sze nie płat -
no ści, we ry fi ku jąc sto so wa ne pro ce du ry. Je śli pol skie prze -
pi sy spra wia ją, że ca ła ma chi na dzia ła nie zgrab nie
i opie sza le, cho ciaż szcze gó ło wo re gu lu ją kwe stie fi nan so -
we, to w ja kim stop niu mię dzy na ro do we in sty tu cje fi nan so -
we mo gą skró cić wła sne pro ce du ry i po le gać na pol skim
sys te mie za twier dza nia, a jed no cze śnie unik nąć dwu krot ne -
go wy ko ny wa nia tej sa mej pra cy?

4. Za ma wia nie kom po nen tów:
Je że li cho dzi o za ma wia nie kom po nen tów, to wy raź nie ry -

su je się sze reg pro ble mów. Po pierw sze, po ja wia się ogól -
ne py ta nie od no śnie stan dar dów i ja ko ści. Rów nież w tym
przy pad ku trze ba sto so wać du że uogól nie nie, efekt któ rych
mo że być wąt pli wy, jed nak au tor su ge ru je, co na stę pu je:
a) Ge ne ral nie rzecz bio rąc, ogól ne nor my i spe cy fi ka cja

ocze ki wań za ma wia ją ce go wy ma ga ją przy naj mniej do -
bre go stan dar du, przy czym w nie któ rych przy pad kach
po ja wia się ra czej ten den cja do nad mier ne go roz bu do wy -
wa nia spe cy fi ka cji, za miast skra ca nia jej. Pro jek ty za war -
te w do ku men ta cji (po mi ja jąc ja kość do ku men ta cji
i kwe stie przy go to wa nia pro jek tu w przy pad kach, gdy
stan dar dy gwał tow nie się po gar sza ją) są ge ne ral nie do -
bre.

b) Pro jek ty do brej ja ko ści są bar dzo sztyw ne i na ka zo we, tzn.
w więk szo ści przy pad ków prak tycz nie wy klu cza się mo -
żli wość do ko ny wa nia od stępstw i ope ro wa nia war to ścią
w ce lu za osz czę dze nia kosz tów lub pod nie sie nia ja ko ści.
Dla te go te go ro dza ju kon cep cje nie są bra ne pod uwa gę
w Wiel kiej Bry ta nii.

c) W za mó wie niach pu blicz nych nie uwzględ nia się kosz tów
ob li cza nych dla ca łe go cy klu ist nie nia obiek tu, ani je go
ade kwat no ści z punk tu wi dze nia ce lów pro jek tu; ge ne ral -
ny trend jest ta ki, że wy ko naw ca pro si o:
i) mo żli wie jak naj ni ższą ce nę,
ii) ko pię sto sow ne go po zwo le nia lub cer ty fi ka tu wy sta wio -

ne go przez IB DiM.
Gdy wy ko naw ca do ko na już za ku pów po mo żli wie jak naj -

ni ższej ce nie, in ży nier pro si o cer ty fi ka ty ba dań oraz ko pie
świa dectw i do ku men ta cji za twier dza ją cej. W ten spo sób
wy ko naw ca ro bi swo je, a in ży nier – swo je, i nie ma tu miej -
sca na opi nie, ini cja ty wę i kre atyw ność in ży nie ryj ną. To dziw -
ne, że sys tem na kła nia do te go, by pre fe ro wać pa pier
i do ku men ta cję, igno ru jąc in ży nier ską oce nę sy tu acji, zdro -
wy roz są dek i do bre me to dy dzia ła nia; że nie bie rze
pod uwa gę ani nie wy ma ga od in ży nie ra, by w peł ni wy ko -
rzy stał swą wie dzę i umie jęt no ści.

Ini cja ty wa, sa mo dziel ne po dej mo wa nie de cy zji i for mu ło -
wa nie opi nii za wo do wych – wszyst ko to jest po strze ga ne
w Pol sce ja ko czyn ni ki pro wa dzą ce do ko rup cji, jed nak po -
sta wy te go ro dza ju mo gą da wać pew ne ko rzy ści. Ści sła kon -
tro la praw na nad przy zna wa niem i re ali za cją kon trak tów
po wstrzy mu je za rów no nad uży cia, jak i ini cja ty wę.
d) Brak mo żli wo ści pre fa bry ko wa nia czy in we sto wa nia

w praw nie za strze żo ne roz wią za nia wy pra co wa ne przez
da ną fir mę (po nie waż nie zo sta ną za ak cep to wa ne pod -
czas na stęp ne go prze tar gu) ozna cza, że in sty tu cjo nal ne
wspar cie dla pro ce su pod wy ższa nia ja ko ści po pro stu nie
ist nie je. Na le ży za sto so wać bar dziej ela stycz ne po dej ście.

e) Po ja wia się py ta nie: je śli nor my ja ko ści na pi sa ne są wła -
ści wie, dla cze go efekt koń co wy jest tak mier ny? Wią że się
to czę ścio wo z bra kiem przy ja zne go na sta wie nia do pro -
duk cji prze ja wia nym w cza sie pra cy nad pro jek tem, lecz
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w więk szym stop niu z nie jaw nym try bem pro wa dze nia ba -
dań i te stów sto so wa nym w Pol sce. Fir my wcho dzą ce
na ry nek ofe ru ją zwy kle ce ny mniej wię cej o 30% wy ższe
niż przed się bior stwa o usta lo nej po zy cji. Ro bią to nie dla -
te go, że nie po tra fią li czyć; wręcz prze ciw nie – ce nę opie -
ra ją na swo jej kal ku la cji, ile fak tycz nie wy no si ły by kosz ty,
gdy by pra cę wy ko na no na le ży cie. Brak praw dzi wie nie -
za le żnych pań stwo wych la bo ra to riów ba daw czych ozna -
cza, że miej sco wi wy ko naw cy wie dzą, gdzie i jak mo żna
„pójść na skró ty” w sto so wa niu norm. Sta no wi to ba rie rę
utrud nia ją cą wej ście na ry nek fir mom za gra nicz nym, po -
nie waż wła ści wie nie wia do mo, ja kie stan dar dy ja ko ści
sto su je się w prak ty ce – nie są one udo ku men to wa ne w ża -
den spo sób. Dla te go trud no jest osza co wać ry zy ko zwią -
za ne ze skła da niem ofer ty po ce nie ryn ko wej wie dząc, że
ce na ta jest ni ższa, niż rze czy wi sty koszt wy ko na nia kon -
kret nych obiek tów i ro bót opi sa nych w spe cy fi ka cji.

WNIO SKI:
Re asu mu jąc, w Wiel kiej Bry ta nii sto su je się ca ło ścio we

po dej ście do pro ble mów bra nży bu dow la nej i wy ni ków jej
dzia łal no ści. Po wol na i sła bo roz wi ja ją ca się ga łąź go spo -
dar ki nie by ła mo to rem roz wo ju i nie za pew nia ła za trud nie -
nia, ja kie go się po niej spo dzie wa no; w sek to rze bra ko wa ło
in we sty cji za rów no w ma szy ny, jak i szko le nia i au to ma ty za -
cję. Opra co wa no kon cep cję part ner stwa ob cią żo ne go ry zy -
kiem nad użyć i ko rup cji, by po pra wić wy ni ki osią ga ne przez
bra nżę za rów no pod wzglę dem za do wa la nia po trzeb klien -
tów, jak i świad cze nia usług na od po wied nim po zio mie ja -
ko ści, a ta kże in we sto wa nia i za an ga żo wa nia w sys te my,
pro ce sy, ka drę kie row ni czą i pra cow ni ków.

Kon cep cja od nio sła czę ścio wy suk ces, a na pro ce sie
i sta bi li za cji prze pły wów pie nię żnych sko rzy sta ła zna czą co
część firm zaj mu ją cych wa żną po zy cję w bra nży, lecz pod -
sta wo wy kon flikt in te re sów nie znik nął: klien ci chcą, by wy -
so kiej ja ko ści obiek ty bu do wa no mo żli wie jak naj ta niej,
na to miast wy ko naw cy ma ją wła sne in te re sy, nie za wsze
zgod ne z in te re sem klien ta.

Po bie żny prze gląd spra woz dań fi nan so wych firm bu dow -
la nych no to wa nych na war szaw skiej gieł dzie po ka zu je, że
licz ba in we sty cji do ko ny wa nych w bra nży jest nie wiel ka,
a fir my nie roz wi ja ją się w ta kim tem pie, ani nie osią ga ją zy -
sków, ja kich mo żna by się po nich spo dzie wać w okre sie tak
zwa ne go bo omu. Sta gna cja, nie do in we sto wa nie i brak za an -
ga żo wa nia w two rze nie pro ce dur re ali za cji kon trak tów mo -
żna po rów nać do apa tii pa nu ją cej w bry tyj skim sek to rze
bu dow la nym w la tach 90-tych. Trud ność w na wią zy wa niu
part ner skich kon tak tów po mię dzy fir ma mi z bra nży a pol ski -
mi or ga na mi wła dzy pu blicz nej (jak pa mię ta my, part ner stwo
ta kie uda ło się stwo rzyć w Wiel kiej Bry ta nii) wy ni ka z te go,
że wie le z tych firm jest za sad ni czo wła sno ścią pod mio tów
za gra nicz nych i ma obo wią zek lo ko wać swo je zy ski w Pol -
sce. Na le ży rów nież za zna czyć, że w od po wie dzi na ostat nie
zmia ny wpro wa dzo ne w stan dar do wych wa run kach FI DIC
gwał tow nie wzro sły ce ny ofert prze tar go wych – znacz nie
bar dziej, niż uspra wie dli wia ła by to sto pa in fla cji w bra nży.

By ło by le piej, gdy by ce ny ro sły na sku tek lep sze go nad zo ru
nad ja ko ścią i eg ze kwo wa nia zgod no ści z nor ma mi, ani że li
z po wo du prze sad ne go prze rzu ca nia ry zy ka na wy ko naw cę
przez or ga ny wła dzy pu blicz nej, co su ge ru je, iż or ga ny te nie
wie rzą, że są w sta nie wy ko ny wać funk cje prze wi dzia ne dla
nich w kon trak tach.

Mo żna spie rać się, w ja kim stop niu mo żli we jest wpro wa -
dze nie po dej ścia part ner skie go, lecz w Pol sce zde cy do wa -
nie na le ży uznać, że obie stro ny ma ją swo je obo wiąz ki,
po win ny dzia łać i po dej mo wać de cy zje. Mo że jesz cze
za wcze śnie na part ner stwo, lecz zmia ny są ko niecz ne:
obec nie dą ży się do two rze nia struk tur praw nych po zwa la -
ją cych urzęd ni kom na zwle ka nie, uni ka nie od po wie dzial no -
ści i prze rzu ca nie obo wiąz ku po dej mo wa nia de cy zji na in ne
pod mio ty lub swo ich na stęp ców. Bu do wa nie jest to pro ces
za rzą dza nia zmia ną i nie pew no ścią; wszy scy za in te re so wa -
ni mu szą się z tym po go dzić, usta lić swo je funk cje w ra mach
pro ce su i re ali zo wać je; i wresz cie po dej mo wać de cy zje,
słusz ne lub nie. Wszyst kich uczest ni ków pro ce su na le ży
trak to wać ja ko pro fe sjo na li stów wy ko nu ją cych swą pra cę,
za miast ste ro wać ni mi za po mo cą prze pi sów, jak gdy by ka -
żdy cze kał tyl ko na oka zję do oszu ka nia i nad uży cia sys te -
mu. Mo że to wy da wać się na iw ne i nad mier nie
opty mi stycz ne, jed nak w tym wła śnie tkwi je dy na na dzie ja
na roz wój bra nży. Je śli re ali za cja po wy ższych po stu la tów
oka że się nie re al na w cią gu naj bli ższych pię ciu lat, mo żna
do nich po wró cić i uznać za słusz ny cel w per spek ty wie
dwu dzie sto le cia.
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Tekst był pre zen to wa ny na or ga ni zo wa nej do rocz nie przez Sto wa rzy sze nie
Or ga ni za to rów Ośrod ków In no wa cji i Przed się bior czo ści w Pol sce (SO OIPP)
„Let niej Szko le In no wa cji”. Pre zen ta cja mia ła miej sce pod czas ze szło rocz nej
edy cji szko ły w Ko sze lów ce k. Łąc ka.

Obec nie tekst ten jest w trak cie pu bli ka cji w SO OIPP An nu al 2008

Wi ze ru nek aglo me ra cji
Lu dzie czę sto pierw wy cią ga ją wnio ski, a po tem sta ra ją

się zna leźć spo sób, aby je po twier dzić. Mo żna rów nież po -
wie dzieć, że lu dzie wi dzą to, co wie dzą. Ja ki ob raz ma my
w gło wie my śląc o Gór nym Ślą sku? Czę sto jest on ne ga tyw -
ny. Wi dzi my sza ry re gion, nę ka ny bez ro bo ciem, pro ble ma -
mi z re struk tu ry zu ją cym się prze my słem. Wi ze ru nek re gio nu
two rzo ny jest przez pro te stu ją cych na uli cach War sza wy gór -
ni ków, któ rzy chęt nie po dej mu ją wąt pli wej ja ko ści „dia log”
ze sta ra ją cy mi się ich uci szyć słu żba mi po rząd ko wy mi.
O do nio słej ro li do brze wy pro mo wa ne go wi ze run ku nie trze -
ba ni ko go prze ko ny wać. Stał się on szcze gól nie istot ny
w cza sach, gdy mia sta i re gio ny roz po czę ły in ten syw ną kon -
ku ren cję ze so bą. Fak tem stał się fe no men kon ku ru ją cych
ze so bą miast. Kon ku ru ją cych nie tyl ko o in we sty cje, ale
przede wszyst kim o przy cią ga nie ka sy kre atyw ne j1. Ka zi -
mierz Kutz czę sto mó wi o tym, że Ślą za cy, choć pra co wi ci,
nie po tra fią chwa lić się swo imi do ko na nia mi. Od pew ne go
cza su na te re nie Aglo me ra cji Gór no ślą skiej dzia ła GZM
– Gór no ślą ski Zwią zek Me tro po li tal ny. Ugrun to wu ją swo ją
po zy cję licz ne agen cje i in sty tu cje do rad cze wspo ma ga ją ce
roz wój in no wa cji w tej aglo me ra cji. Chciał bym po dzie lić się
kil ko ma prze my śle nia mi do ty czą cy mi te go miej sca. Prze my -
śle nia mi ro dzą cy mi się w mo men cie du żej dy na mi ki ró żne -
go ro dza ju pro jek tów ma ją cych w swo im szyl dzie sło wo
„in no wa cyj ny”.

Je śli po rów na my da ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go
z ro ku 2008 na te mat pol skich wo je wództw, mo że my ła two

zwe ry fi ko wać ste reo ty py o Gór nym Ślą sku. Otóż oka zu je się,
że śred nia pła ca w sek to rze przed się biorstw w tym re gio nie
wy no si 3387, 26 PLN i jest po rów ny wal na z pła cą w wo je -
wódz twie Dol no ślą skim (3513,82 PLN), a więk sza niż w wo -
je wódz twach Ma ło pol skim (2951,88 PLN) i Wiel ko pol skim
(2922,89 PLN). Sto pa bez ro bo cia jest ni ższa od tej w wo je -
wódz twie Dol no ślą skim (10,1%), na to miast iden tycz na z tą
w wo je wódz twie Ma ło pol skim (7,4%) 2. Mo żna wy wnio sko -
wać, iż pod sta wo we wskaź ni ki eko no micz ne nie są złe. Je śli
jest tak do brze to, dla cze go jest tak źle? Po zo sta ją jesz cze
czyn ni ki „mięk kie”, nie mie rzal ne, któ rych ro la dra ma tycz nie
wzro sła w ostat nim cza sie. Ów wi ze ru nek re gio nu, o któ rym
wspo mnia łem na po cząt ku. Ma jąc go za ko do wa ny, naj zdol -
niej si stu den ci wy bie ra ją uni wer sy te ty we Wro cła wiu i w Kra -
ko wie, cho ciaż po now nie su che ran kin gi pod po wia da ją coś
in ne go. Po dob nie dzie je się z mię dzy na ro do wy mi kor po ra -
cja mi, któ re ca ły czas po zo sta ją pod uro kiem Kra ko wa. Czę -
sto dzie je się tak, że fir ma ma swój od dział na te re nie
Gór ne go Ślą ska, na to miast ka dra za rzą dza ją ca miesz ka
w Kra ko wie.

Co tam jest w środku?
Aglo me ra cja Gór no ślą ska zlo ka li zo wa na jest na po łu dniu

Pol ski. Jest to re gion, któ re go roz wój zwią za ny był bar dzo sil -
nie z prze my słem cię żkim. Re gion ten po ło żo ny jest na sty -
ku trzech kul tur: Nie miec kiej, Cze skiej oraz Pol skiej.

Atrak cyj nym wy znacz ni kiem lo ka li za cji Gór ne go Ślą ska
jest je go po ło że nie geo gra ficz ne za pew nia ją ce ko rzyst ne
kon tak ty z in ny mi re gio na mi po ło żo ny mi na te re nie Pol ski,
jak i Eu ro py Środ ko wej. Zde cy do wa nie za le tą te go re gio nu
jest do bra do stęp ność roz wi nię tej in fra struk tu ry ko mu ni ka -
cyj nej. Jej głów ne ele men ty to: au to stra da A4, Dro go wa Tra -
sa Śred ni co wa, Mię dzy na ro do wy Port Lot ni czy Ka to wi ce
Py rzo wi ce oraz pla no wa ne in we sty cje ta kie jak au to stra da
A1. Na te re nie aglo me ra cji zlo ka li zo wa nych jest kil ka uczel -
ni. Dwo ma głów ny mi są Po li tech ni ka Ślą ska i Uni wer sy tet
Ślą ski. Wa żny mi uczel nia mi są rów nież zlo ka li zo wa ne na te -
re nie Ka to wic Aka de mia Eko no micz na, Aka de mia Sztuk
Pięk nych, czy Aka de mia Mu zycz na z je dy nym w Pol sce Wy -
dzia łem Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej. Sieć uczel ni wy ższych
uzu peł nio na jest rów nież in sty tu cja mi ba daw czy mi zwią za -
ny mi głów nie z prze my słem su row co wym (np. Głów ny In -
sty tut Gór nic twa w Ka to wi cach).

O kil ku lat mo żna za ob ser wo wać tu du żą dy na mi kę no -
wych pro jek tów zwią za nych z in no wa cja mi. Z po śród naj prę -
żniej roz wi ja ją cych się pro jek tów na uwa gę za słu gu je
Tech no park w Gli wi cach. Jest to pro jekt re ali zo wa ny przez

zrównoważony rozwój

Czy możliwe jest wytworzenie
policentrycznego środowiska
innowacyjnego na Górnym Śląsku?

Marcin SPYRA
Członek Koła Młodych
Profesjonalistów SIDiR

1 Po ję cie kla sy kre atyw nej jest roz wi ja ne przez Ri char da Flo ri dę w ksią żkach „The Ri se of Cre ati ve Class”, czy też „Cre ati ve Class and the Ci ty”. W szcze gól -
no ści pierw sza z tych ksią żek wy da na w Sta nach Zjed no czo nych w ro ku 2004 za ini cjo wa ła dys ku sję na te mat ro li ar ty stów, przed sta wi cie li wol nych za wo -
dów, ba da czy i na ukow ców w kształ to wa niu miast.

2 Na pod sta wie da nych za war tych na stro nie www.gus.pl
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po wo ła ną spół kę ce lo wą, w któ rej
udzia łow ca mi są Po li tech ni ka Ślą ska,
Mia sto Gli wi ce oraz Ka to wic ka Spe -
cjal na Stre fa Eko no micz na (KSSE).
Od ro ku 2006 trwa ją pra ce bu dow la ne
na te re nie tech no par ku oraz na je go te -
ren wpro wa dza ją się pierw sze fir my
zwią za ne z sek to rem ba daw czo -roz wo -
jo wym. Na uwa gę za słu gu ją rów nież
dzia ła ją ce par ki prze my sło we. Wy mie -
nić war to dwa z nich: Ślą ski Park Prze -
my sło wy i Gór no ślą ski Park
Prze my sło wy. Dy na micz nie roz wi ja ją -
cą się ini cja ty wą jest Park Prze my sło -
wy „Eu ro – Cen trum” w Ka to wi cach.
Za rzą dza ny jest przez spół kę „Eu ro
– Cen trum”. Gdy się gnie my do hi sto rii
roz wo ju tych ze spo łów oka zu je się, że
ich po wsta nie zo sta ło znacz nie uła twio -
ne przez do stęp ność ró żne go ro dza ju
fun du szy unij nych.

Bar dzo cie ka wą ini cja ty wą jest Ślą -
ski Za mek Sztu ki i Przed się bior czo ści,
któ ry od 2005 funk cjo nu je w Cie szy nie.
Jest to nie ty po wa jed nost ka ko mu nal -
na, któ ra za swój cel sta wia so bie wy -
ko rzy sta nie po ten cja łu pro jek tan tów
i ar ty stów dla po bu dze nia roz wo ju go -
spo dar cze go Ślą ska i wzmoc nie nia
kon ku ren cyj no ści przed się bior stw3.

Policentryczność szansą na
zrównoważony rozwój
regionu i aglomeracji

Współ pra ca par ków prze my sło -
wych, tech no lo gicz nych, czy też in ku -
ba to rów na te re nie aglo me ra cji jest
fak tem. Wy star czy zer k nąć na stro nę
in ter ne to wą Gór no ślą skiej Agen cji Prze kształ ceń Przed się -
biorstw, aby do wie dzieć się o ini cja ty wie o na zwie Re gio nal -
ne Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii. Nie
do prze ce nie nia wy da je się być rów nież ini cja ty wa o na zwie
Ślą ski Kla ster Czy stych Tech no lo gii Wę gło wych w ra mach,
któ re go współ pra co wać bę dą lo kal ne in sty tu cje ba daw czo
– roz wo jo we, prze mysł i sek tor sa mo rzą do wy. War to za dać
so bie jed nak py ta nie, ja kie wy mier ne ko rzy ści przy no szą te
ini cja ty wy dla śro do wi ska zbu do wa ne go4 na Ślą sku?
Na czym mo że po le gać po li cen trycz ność na Gór nym Ślą -
sku? Po win na być opar ta o współ pra cę ró żnych zo rien to wa -
nych in no wa cyj nie pod mio tów, ma ją cą na ce lu
po więk sze nie swo jej oraz re gio nu za sob no ści i kon ku ren cyj -
no ści. Współ pra ca po mię dzy ty mi part ne ra mi po win na
na wspól nych dzia ła niach ma ją cych na ce lu pod nie sie nie
swo jej kon ku ren cyj no ści, swo jej po zy cji ryn ko wej, ale rów -
nież dla po pra wy ja ko ści śro do wi ska zbu do wa ne go, w któ -

rym funk cjo nu ją. Po pra wa ja ko ści śro do wi ska zbu do wa ne -
go mo że być po strze ga na ja ko in we sty cja w przy szłość tych
pod mio tów.

Do brym przy kła dem współ pra cy ró żnych pod mio tów jest
re wi ta li zu ją ca się dziel ni ca Po ble nou w Bar ce lo nie. Pro -
jekt 22@Bar ce lo na sta wia na in no wa cje zwią za ne z trze ma
sek to ra mi: pla no wa niem mia sta, eko no mią i so cjo lo gią. Har -
mo nij ne współ ist nie nie tych trzech ele men tów zwięk sza
praw do po do bień stwo suk ce su pro jek tu, suk ce su dla mia sta
ja ko śro do wi ska zbu do wa ne go, ja ko miej sca roz wo ju biz ne -
su i ja ko miej sca ży cia.

Policentryczne środowisko innowacyjne
w praktyce

W ja ki spo sób po win ni śmy scha rak te ry zo wać śro do wi sko
in no wa cyj ne? Pe ter Hall w swo jej ksią żce „Ci ties in Ci vi li za -

zrównoważony rozwój

Ry su nek 1. Lo ka li zacj Aglo me ra cji Gór no ślą skiej w kon tek ście re -
gio nu

Źró dło: Opra co wa nie wła sne

3 Klu bo ka wiar nia Pres so w Cie szy nie, zwią za na ze zam kiem, otrzy ma ła w ma ju 2008 ro ku na gro dę w pre sti żo wym kon kur sie „7 Cu dów Unij nych Fun du szy”.
Mi sja klu bo ka wiar ni zwią za na jest z pro mo cją do bre go pol skie go de sign’u w ra mach pro jek tu „De sign Ali ve!”.

4 Nie za bi tow ska E. de fi niu je śro do wi sko zbu do wa ne ja ko śro do wi sko, któ re zo sta ło wy two rzo ne w pro ce sie bu dy nek wraz z dział ką i naj bli ższym oto cze niem,
prze strze nie wy two rzo ne we wnątrz bu dyn ku i po mię dzy bu dyn ka mi (Nie za bi tow ska 2007).
Idea śro do wi ska in no wa cyj ne go by ła roz wi ja na już w la tach 80-tych ubie głe go wie ku przez ba da czy sku pio nych wo kół Gro upe de Re cher che sur les Mi -
lieux In no va teurs (GRE MI) oraz przez: Phi lip pe Ay da lot, Ma nu el Ca stells, Pe ter Hall. bu do wa nia (sam bu dy nek ja ko ca łość, bu dy nek wraz z dział ką i naj -
bli ższym oto cze niem, prze strze nie wy two rzo ne we wnątrz bu dyn ku i po mię dzy bu dyn ka mi).

5 Idea śro do wi ska in no wa cyj ne go by ła roz wi ja na już w la tach 80-tych ubie głe go wie ku przez ba da czy sku pio nych wo kół Gro upe de Re cher che sur les Mi -
lieux In no va teurs (GRE MI) oraz przez: Phi lip pe Ay da lot, Ma nu el Ca stells, Pe ter Hall.
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tion” roz wi ja teo rię śro do wi ska in no wa cyj ne go (in no va -
ti ve mi lieu)5. Ca stells i Hall są zgod ni, co do kil ku pod -
sta wo wych je go cech. Po przez śro do wi sko in no wa cyj ne
na le ży ro zu mieć spo łecz ne, or ga ni za cyj ne, eko no micz -
ne, prze strzen ne struk tu ry, któ re two rzą pod sta wy dla
współ pra cy po mię dzy jed nost ka mi pro duk cyj ny mi (biz -
ne sem), a jed nost ka mi ba daw czy mi. Za le tą śro do wi ska
in no wa cyj ne go jest zmniej sza nie ry zy ka in we sty cyj ne go
zwią za ne go z ba da nia mi i ich za sto so wa niem w pro duk -
cji. Dzie je się tak dzię ki pro ce so wi opi sy wa ne mu, ja ko
„co–ope ra ti ve le ar ning” (Sim mie, 2001). Pro ces ten
opar ty jest na idei umo żli wie nia i sty mu lo wa nia bez po -
śred nich kon tak tów / re la cji po mię dzy przed sta wi cie la -
mi sek to ra prze my sło we go, R&D oraz uczel ni.
Cha rak te ry stycz ne dla śro do wi ska in no wa cyj ne go jest
rów nież wy twa rza nie at mos fe ry sprzy ja ją cej za wie ra niu
zna jo mo ści, ini cjo wa niu współ pra cy opar tej na wza jem -
nym za ufa niu oraz za cie śnia niu, rów nież nie for mal nych,
wię zów po mię dzy ludź mi. Two rzą ca się w ten spo sób
swo ista „ko lek tyw na” at mos fe ra jest szcze gól nie sprzy -
ja ją ca dla mło dych firm. Ce lem dzia ła nia śro do wi ska in -
no wa cyj ne go jest, jak de fi niu je to Ca stells, ge ne ro wa nie
no wej wie dzy, opra co wy wa nie no wych pro ce sów, two -
rze nie no wych pro duk tów. 

Ob ser wu jąc dy na mi kę po wsta ją cych na te re nie Ślą -
ska pro jek tów „par ko wych” na su wa się au to ma tycz nie
py ta nie: czy i kie dy in sty tu cje te prze kształ cą się
w spraw nie funk cjo nu ją ce par ki na wzór za chod ni, par -
ki wy po sa żo ne w nie zbęd ną do ich funk cjo no wa nia in -
fra struk tu rę, w par ki przy no szą ce kon kret ne ko rzy ści dla
spo łe czeń stwa? Cie ka wą ska lę po rów naw czą dla po -
wsta ją cych w Pol sce i na Ślą sku par ków da je sy tu acja
ta kich in sty tu cji w Hisz pa nii. Tam dro ga od idei po przez
jej re ali za cję do kom plek so wych pro jek tów, wy ko rzy stu -
ją cych po ten cjał par ków na uko wych do trans for ma cji
mia sta (pro jekt 22@Bar ce lo na6), za ję ła oko ło 20 lat. Naj -
cie kaw sze i naj bar dziej war to ścio we dla śro do wi ska zur -
ba ni zo wa ne go par ki są ści śle zwią za ne ze śro do wi skiem
miej skim. Two rzo ne są nie przez po je dyn czy in ku ba tor, czy
też park tech no lo gicz ny, ale przez ści śle współ pra cu ją ce ze
so bą te go ty pu ze spo ły. Z ta kim przy kła dem ma my do czy -
nie nia w Bar ce lo nie (wy mie nio ny po wy żej pro jekt 22@Bar -
ce lo na) w Oslo (dziel ni ca Ny da len) w Ber li nie (Ad ler shof),
czy też kla sycz ny przy kład z Hel si nek – Ota nie mi. Wy two rzo -
ne w ta kiej dziel ni cy śro do wi sko in no wa cyj ne po zy tyw nie
wpły wa na po zy cję mia sta i re gio nu oraz przy czy nia się
do po lep sze nia je go kon ku ren cyj no ści w wy ści gu z in ny mi.
W przy pad ku tych ze spo łów in te re su ją ca wy da je się być
rów nież me to da ich two rze nia opar ta o part ner stwo pu blicz -

no – pry wat ne. W naj mniej szym stop niu wy stę pu je ono
w prze pad ku Ny da len w Oslo. Tam dziel ni ca roz wi ja na jest
przez ka pi tał pry wat ny. Ra my je go dzia łal no ści zo sta ły jed -
nak pre cy zyj nie okre ślo ne przez wło da rzy mia sta. Zmia ny
w usta wo daw stwie do ty czą cym PPP, któ re za po wia da ne są
w Pol sce uła twią re ali za cję te go ty pu kom plek so wych pro -
jek tów na te re nach pol skich miast.

Podsumowanie
Do świad cze nia eu ro pej skie wska zu ją, że par ki tech no lo -

gicz ne lo ku ją ce się na te re nie Aglo me ra cji Gór no ślą skiej po -
win ny zmie rzać do jak naj więk szej in te gra cji prze strzen nej

zrównoważony rozwój

Ry su nek 2. Czyn ni ki lo ka li za cyj ne par ków tech no lo gicz nych na te re nie Aglo -
me ra cji Gór no ślą skiej

Źró dło: Opra co wa nie wła sne

6 22@Bar ce lo na to pro jekt za ini cjo wa ny w ro ku 2001 przez mia sto Bar ce lo na, ma ją cy na ce lu trans for ma cję sta rej dziel ni cy prze my sło wej Bar ce lo ny Po ble -
nou w no wo cze sne mia sto, w któ rym łą czy się prze mysł wy so kich tech no lo gii, la bo ra to ria, uczel nie z tra dy cyj ny mi funk cja mi mia sta, ta ki mi jak te re ny miesz -
ka nio we i re kre acyj ne.

Czy możliwe jest wytworzenie
policentrycznego środowiska
innowacyjnego na Górnym Śląsku?
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ze śro do wi skiem zbu do wa nym. Mia sta
aglo me ra cji ma ją szan se stwo rzyć pod -
sta wy do roz wo ju do brze funk cjo nu ją ce -
go śro do wi ska in no wa cyj ne go. Bę dzie
to z ko rzy ścią za rów no dla par ków tech -
no lo gicz nych, jak i dla śro do wi ska zbu -
do wa ne go na Gór nym Ślą sku.

Co po win no się zmie nić, aby mo żli we
sta ły się re al ne prze mia ny? War to zwró -
cić uwa gę na trzy ele men ty:
 Zau fa nie
 Otwar tość na zmia ny
 Biu ro kra cja
 Zau fa nie

Oto hi sto ria chęt nie przy ta cza na przez
naj bar dziej pre sti żo wą or ga ni za cję gru -
pu ją cą par ki na uko wo – tech no lo gicz ne
w Fin lan dii – Tech no po lis. Ari Pa ka ri nen
wła śnie miał wsiąść do au to bu su w Hel -
sin kach, gdy usły szał zna jo my dźwięk
swo je go te le fo nu ko mór ko we go. Wła -
śnie otrzy mał wia do mość tek sto wą
od swo jej bli skiej przy ja ciół ki. W tej sa -
mej chwi li przy szło mu do gło wy, że ży -
cie sta ło by się o wie le prost sze gdy by
przy po mo cy SMS -a mo żna by ło za ku pić
bi let ko mu ni ka cji pu blicz nej. Za rząd
trans por tu pu blicz ne go w Hel sin kach
zgo dził się z nim, że jest to nie zły po -
mysł. Obec nie już oko ło 55% sprze da wa nych bi le tów to bi le -
ty „te le fo nicz ne”. Oka zu je się, że więk szość z ko rzy sta ją cych
obec nie z tej usłu gi osób to by li ga po wi cze. W ja ki spo sób
sko rzy stał na tym po my śle Ari? Fir ma o na zwie Plus dial po -
wsta ła z je go udzia łem. Jej mot tem sta ło się two rze nie usług,
któ re czy nią co dzien ne ży cie ła twiej szym i przy jem niej szym.
Czy ta ka pro sta, wręcz ba nal na dro ga od po my słu po przez
je go re ali za cję do suk ce su jest mo żli wa na Ślą sku? Czy spo -
łe czeń stwo jest do sta tecz nie otwar te na zmia ny?

Otwar tość na zmia ny
Ca stells od no sząc się do re wo lu cji prze my sło wej opi su je

prze łom w roz wo ju, któ ry od 1750 do 1940 stał się udzia łem
świa ta za chod nie go. Wie dza na uko wa, któ ra le gła u pod -
staw I re wo lu cji prze my sło wej na prze ło mie XVII i XIX wie -
ku by ła zna na du żo wcze śniej. Re wo lu cja za ist nia ła, gdy
wy two rzy ły się do god ne dla niej wa run ki spo łecz ne (Ca -
stells 2004). W do bie glo ba li za cji do stęp do wie dzy jest
znacz nie uła twio ny, ale czy na te re nie Aglo me ra cji Gór no -
ślą skiej ist nie ją sprzy ja ją ce wa run ki spo łecz ne do roz wo ju?

Biu ro kra cja
We dług świa to we go in dek su wol no ści go spo dar czej

przy go to wy wa ne go do rocz nie przez In sty tut Fra se ra z Van -
co uver Pol ska za ję ła w ro ku 2006 69 miej sce pod wzglę dem
wol no ści go spo dar czej. Przed na mi w tym ran kin gu jest
więk szość na szych są sia dów z Eu ro py Środ ko wej i Wschod -
niej. Do dat ko wo w ostat nich la tach na sza po zy cja w tym ran -
kin gu po gar sza się. Wnio ski z te go ra por tu są nie po ko ją ce
– Pol ska nie jest naj le piej za rzą dza na, a ocze ki wa ny skok cy -
wi li za cyj ny sta je pod zna kiem za py ta nia. Na zna cze nie „sko -

ku cy wi li za cyj ne go” dla trans for mu ją cych się re gio nów po -
prze my sło wych zwra ca uwa gę Ma nu ell Ca stells. Pod sta wą
tych zmian po win no stać się bu do wa nie wza jem ne go za ufa -
nia po mię dzy ró żny mi sek to ra mi. Do brą ku te mu oka zją jest
udro żnie nie pro jek tów re ali zo wa nych w opar ciu o part ner -
stwo pu blicz no – pry wat ne.

LI TE RA TU RA:
 Ca stells M. „The Ri se of the Ne twork So cie ty”, Blac kwell

Pu bli shing, Oxford 2004
 Flo ri da R. „Ci ties and the Cre ati ve Class”, Ro utled ge,

New York 2005
 Hall P., Ca stells M. „Tech no po les of the World” Ro utled -

ge, Lon dyn 1994
 Nie za bi tow ska E, Ma sły D. „Oce ny ja ko ści śro do wi ska

zbu do wa ne go i ich zna cze nie dla roz wo ju kon cep cji bu -
dyn ku zrów no wa żo ne go”, Wy daw nic two Po li tech ni ki Ślą -
skiej, Gli wi ce 2007

 Sim mie J. „In no va ti ve Ci ties”, Spon Press, Lon dyn 2001
 Spy ra M. „Par ki na uko wo – tech no lo gicz ne. Ewo lu cja

i kon tekst współ cze sne go śro do wi ska miej skie go” pra ca
dok tor ska, Gli wi ce 2007

Stro ny www:
1. www.22bar ce lo na.com
2. www.fre ethe world.com
3. www.gus.pl
4. www.si le san tech no po lis.pl
5. www.oslo.kom mu ne.no
6. www.oslo.tek no pol.no
7. www.tech no po lis.fi

Zdję cie 1. Re wi ta li za cja dziel ni cy Po ble nou w Bar ce lo nie Źró dło: www.22bar ce lo na.com
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zrównoważony rozwój

Pre zen ta cja:
 FI DIC, a zrów no wa żo ny roz wój.
 Wpływ śro do wi ska miej skie go.
 Zmia ny i zwią za ne z ni mi wy zwa nia.
 Roz wią za nia na świe cie.
 Ro le do ode gra nia i re alia.

FI DIC, a zrów no wa żo ny roz wój

 Zrów no wa żo ny roz wój (ZR) ja ko przed miot sta rań FI DIC
od 1992 ro ku;

 W ro ku 2004 opu bli ko wa no in struk cję Zrów no wa żo ne go
Za rzą dza nia Pro jek tu (Pro ject Su sta ina bi li ty Ma na ge ment
– PSM I);

 Rok 2008, opu bli ko wa no PSM wer sja II, z po praw ka mi;
 Po ro zu mie nie po mię dzy Wie lo stron ny mi Ban ka mi Roz wo -

ju (Mul ti la te ral De ve lop ment Banks – MDB) pro wa dzą ce
do po wo ła nia wspól ne go ko mi te tu ce lem udzie la nia re -
ko men da cji dla wspie ra nia zrów no wa żo nych pro jek tów.

Kwe stie ener ge tycz ne uwzględ nio ne w PSM (I)

 Emi sja ga zów cie plar nia nych;
 Uży wa nie sub stan cji szko dli wych dla war stwy ozo no wej

w urzą dze niach in sta la cji kli ma ty za cji;
 Ja kość po wie trza w mie ście;
 Rocz ne zu ży cie ener gii;
 Wy ko rzy sta nie ener gii od na wial nej;
 In ten syw ność zu ży cia ener gii;
 Wy daj ność trans por tu.

Kwe stie ener ge tycz ne uwzględ nio ne w PSM (II)

 Bliź nia cze per spek ty wy:
 Ja ka po win na być ro la in ży nie ra i jak po wi nien być pro wa -

dzo ny pro jekt – za an ga żo wa nie w stra te gię roz wo ju klien ta?
 Co ro bisz aby umie ścić kwe stie zrów no wa żo ne go roz -

wo ju (ZR) w pro jek cie, kie dy otrzy mu jesz za py ta nie
ofer to we po tym, jak stra te gia zo sta ła zde fi nio wa na?

 Ener gia jest jed nym z 6 naj wa żniej szych te ma tów, oprócz
wo dy, po kar mu, śro do wi ska, ma te ria łów i spo łe czeń stwa;

 Naj wa żniej sze ce le do ty czą ce ener gii:
 Ze ro we stra ty w prze sy le;

 Mak sy mal ne wy ko rzy sta nie ener gii od na wial nej;
 Ze ro we za nie czysz cze nie po wie trza.

 Ce le to wa rzy szą ce – trwa ły pro jekt, pro jekt w ca ło ści wy -
ko rzy stu ją cy ma te ria ły po cho dzą ce z od zy sku, mak sy mal -
na wy daj ność trans por tu;

Zmia na na sta wie nia

Zmia na spo so bu po strze ga nia za rzą du – z DO BRZE BY
BY ŁO do KO NIECZ NIE
 Klien ci od kry wa ją te raz ku swe mu zdzi wie niu, że kon se -

kwen cje bra ku zrów no wa że nia za czy na ją po ja wiać się
w ich ho ry zon cie pla no wa nia;

 Klien ci są te raz zmu sze ni ra dzić so bie z kon se kwen cja mi
nie sto so wa nia zrów no wa że nia w pro jek tach;

 Przy kła dy:
 Pod no szą cy się po ziom mo rza zmu sza do prze bu do wy

in fra struk tu ry przy brze żnych miast;
 Nie sta bil ne ce ny ener gii od dzia łu ją na wszyst kie sek -

to ry eko no mii;
 Nie za mie rzo ne kon se kwen cje sta rań ma ją cych na ce -

lu wy ko rzy sta nia bio pa liw;

Wpływ śro do wi ska miej skie go

 Pro cent ludz ko ści ży ją cy w mia stach:
 30% w ro ku 1950;
 47% w ro ku 2000;
 50% w ro ku 2007;
 do ro ku 2030 bę dzie to 60%;

 Mia sta obej mu ją 2% ca łej po wierzch ni ziem skiej, a od po -
wia da im bli sko 80% cał ko wi tej emi sji CO2 i zu ży cie ener -
gii na po zio mie 75%;

 200 lat te mu Lon dyn był mia stem o po pu la cji li czą cej nie -
wie le po nad mi lion miesz kań ców, dzi siaj: 
 408 miast na świe cie dys po nu je li czeb no ścią za miesz -

ku ją cych je lu dzi na ta kim po zio mie;
 20 miast na świe cie dys po nu je po pu la cją prze wy ższa -

ją cą 10 mi lio nów;
 Mia sta sa me w so bie są jed nak tyl ko cząst ką za gad nie nia

– Lon dyn na przy kład wy ma gał by po wierzch ni 125 ra zy
więk szej, aby mógł pro du ko wać za so by, od któ rych jest
w isto cie za le żny;

 Kon klu zja: spoj rze nie na zu ży cie ener gii w mie ście uka -
zu je po ten cjał wpły wu za rów no na kry zys ener ge tycz ny
jak i emi sję ga zów cie plar nia nych;

Zu ży cie ener gii

 Trans port:
 Roz pla no wa nie mia sta;
 Trans port in ter mo dal ny;
 Gę stość za lud nie nia;

 Bu dyn ki

Konferencja FIDIC GAMA ANEBEIC TUNIS – czerwiec 2008

Energetyczne i przestrzenne planowanie.
Nowe wyzwania na XXI wiek

Dr John BOYD
Prezydent FIDIC
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 Ogra ni cze nia pro jek to we – Pra wo bu dow la ne, ogra ni -
cze nia ener ge tycz ne;

 Bu dyn ki ja ko źró dła ener gii;
 Oświe tle nie

 Wy ma ga nia pro jek to we i tech no lo gicz ne;
 Obieg wo dy

Wy daj ność wy ko rzy sta nia;
 Go spo dar ka ście ko wa

 Ście ki ja ko źró dło ener gii;

Re ak cja na wy zwa nie

 Po wrót do za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju (ZR)
 Mi ni ma li za cja zu ży cia ener gii – do ce lo wo: ze ro we zu ży cie;
 3 za sa dy in ży nie ryj ne do za sto so wa nia „od za raz”:

 Zmia na w tech no lo gii ce lem zmniej sze nia zu ży cia
ener gii
m Np. za stę po wa nie oświe tle nia tra dy cyj ne go

oświe tle niem flu ore scen cyj nym i oświe tle niem
led

 Zmia na za sad pro jek to wa nia
ce lem mi ni ma li za cji zu ży cia
ener gii
m Np. prze pro jek to wa nie ele -

men tów
 Za sto so wa nie izo la cji

w ce lu pod nie sie nia wy -
daj no ści bu dyn ku

 Ob ni ża ne su fi ty, ro ślin -
ność, płasz cze wod ne…

 Zmia na śro do wi ska ce lem mi -
ni ma li za cji zu ży cia ener gii
m Przy kład z Mia mi – 10% re -

duk cja ener gii użyt ko wa nej
na chło dze nie w przy pad ku
za cie nio nych osie dli

Zmia ny i zwią za ne z ni mi wy zwa nia

 Mak sy mal ne wy ko rzy sta nie źró deł
od na wial nych – do ce lo wo 100%
 Prze pro jek to wa nie pod ką tem

pro duk cji ener gii
 Głów nie mi kro ge ne ra cja
 Wy ko rzy sta nie cie pła po przez

za sto so wa nie ko ge ne ra cji
 Wy ko rzy sta nie bio ga zu z od pa -

dów
 Wiatr/pły wy
 Fo to wol ta ika

 Pro duk cja i wy ko rzy sta nie lo kal ne
 Prze mo de lo wa nie lo kal ne go

źró dła ener gii
 Roz wią za nie pro ble mów ma -

ga zy no wa nia i eko no mii
 Wy ma ga nia po dyk to wa ne no wą

po li ty ką spo łecz ną w ce lu in te gra -
cji źró deł
 Za chę ty ce no we wzbu dza ją ce

za an ga żo wa nie sek to ra pry wat -
ne go

Trans port – Kwe stia ge ne ral na

 Za gęsz cze nie po pu la cji, mo del pra cy, od biór kul tu ro wy
– wszyst kie de cy du ją ce dla okre śle nia ade kwat nych roz -
wią zań

 Za ło że nia wy ma ga ją do kład nej ana li zy, tj.
 Mię dzy sta no we au to bu sy w USA zu ży wa ją ce 4635 BTU

(bry tyj ska jed nost ka ciepl na) na pa sa że ra, na 1 mi lę,
emi tu ją 0,71 fun ta CO2 pod czas gdy sa mo cho dy zu ży -
wa ją ce 3445 BTU na pa sa że ra, na 1 mi lę, emi tu ją 0,54
fun ta CO2

 Ko lej wy pa da go rzej niż prze cięt ny sa mo chód oso bo -
wy, a ża den sys tem ko mu ni ka cji pu blicz nej nie wy pa -
da le piej niż To yo ta Prius

 Dla cze go? Trans port z ni skim wskaź ni kiem wy peł nie nia,
nie zop ty ma li zo wa ny ze wzglę du na wa gę, zbyt ni skie za -
gęsz cze nie lud no ści, zły od biór kul tu ro wy, in fra struk tu ra
miej ska za pro jek to wa na z my ślą o ru chu sa mo cho do wym

zrównoważony rozwój
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Roz wią za nia na świe cie

 Lon dyn – stra te gia i de cen tra li za cja ener gii
 Ber lin – stra te gia i ko ge ne ra cja
 Ko pen ha ga – ko ge ne ra cja i cen tral ne ogrze wa nie opar te

na ni sko wę glo wych pa li wach
 Mal mo – no we in we sty cje i de cen tra li za cja ener gii
 Fre iburg – roz wój mia sta przy ni skim zu ży ciu ener gii, so -

lar ny park biz ne so wy, far ma wia tro wa, fo to wol ta ika, bio -
gaz z miej skich od pa dów

 Bar ce lo na – wszyst kie no we in we sty cje wy po sa żo ne w in -
sta la cje so lar ne z ko lek to ra mi

 Ka li for nia:
 Pro gram zmniej sze nia zu ży cia ener gii i to wa rzy szą cy

mu suk ce syw ne odej ście od tech no lo gii pro du ku ją -
cych ga zy cie plar nia ne

 Po szcze gól ne spo łecz no ści wdra ża ją ce no we tech no -
lo gie bu dow la ne w okre ślo nych ty pach bu dyn ków,
okre śle nie wy mo gów ener ge tycz nych dla no wych in -
we sty cji bu dow la nych, do dat ko we ulgi dla użyt kow ni -
ków zwra ca ją cych ener gię do sys te mu

 Nie za le żność lo kal nej ad mi ni stra cji po zwa la ją ca na pro -
wa dze nie za dań w spo sób efek tyw ny i ca ło ścio wy

 Sku pie nie się głów nie na aspek tach in dy wi du al nych
przy pad ków w bu dow nic twie

 In ne – po dob nie jak w przy pad ku Ka li for nii, ale bar dziej
zró żni co wa ne

Pla no wa nia mia sta na przy kła dzie
chiń skie go mia sta Qing pu

 Mia sto po ło żo ne nie da le ko Szan gha ju (35 mil w kie run ku
za chod nim)

 Prze wi dy wa na po pu la cja 500-600 tys. lu dzi (ak tu al -
nie 100 000 miesz kań ców) 

 Mia sto pla no wa ne do prze bu do wy (po dob ne pod wzglę -
dem po pu la cji do mia sta De nver, ale zaj mu ją ce 1/5 je go
po wierzch ni)

 Za mysł – bar dzo gę sta za bu do wa miesz kal na, mia sto cał -
ko wi cie sa mo wy star czal ne, udo god nie nia w ży ciu co -
dzien nym i za wo do wym, włą cza jąc w to: re kre ację
i kul tu rę

 Pla ni ści się gnę li po ten sam mo del ko mu ni ka cji miej skiej
jak w Szan gha ju – pie si 29%, ro wer 25%, trans port pu blicz -
ny 24%, trans port z na pę dem elek trycz nym 6%, mo to -
cykl 5%, sa mo chód 9%

 Ce lem jest uła twie nie do tar cia pie szo, za po mo cą ro we -
ru bądź ko mu ni ka cji pu blicz nej do ka żde go za kąt ka mia -
sta i jed no cze sne ogra ni cze nie ru chu sa mo cho do we go
w cen trum

 Ogra ni czo ne mo żli wo ści par ko wa nia i do stęp do wy dzie -
lo nych ulic

Czy te ini cja ty wy da dzą za mie rzo ny sku tek?

 Za gęsz cze nie lud no ści w mia stach eu ro pej skich jest 10-
krot nie więk sze niż w mia stach ame ry kań skich i 10-krot -
nie mniej sze niż w mia stach azja tyc kich.

 W USA gdzie zja wi sko roz ra sta nia miast jest zna czą -
ce 80% pod ró ży od by wa nych jest sa mo cho da mi pry wat -
ny mi (28% cał ko wi tej kon sump cji ener gii) (2005)
W Chi nach gdzie gę stość za lud nie nia jest znacz nie więk -
sza 80% pod ró ży od by wa nych jest pie szo, na ro we rze
bądź przy wy ko rzy sta niu trans por tu pu blicz ne go.

 W la tach 1800-2000 ruch sa mo cho do wy wzrósł z 380
do 752 mi lio nów (wzrost o 3,5% w ska li ro ku) przy współ -
czyn ni ku wzro stu po pu la cji na po zio mie 1,6%

Ener gia – ca ło ścio wy ob raz

 92% pro duk cji ener gii w Chi nach i 90% pro duk cji ener gii
w USA po cho dzi ze spa la nia wę gla, ole ju opa ło we go i ga -
zu ziem ne go

 Ener gia al ter na tyw na (so lar na, wia tro wa i geo ter mal na)
sta no wi mniej niż 1% ener gii pro du ko wa nej w Chi nach
i USA

 Ra cjo nal ne prze wi dy wa nia wzro stu za po trze bo wa nia
na ener gię wska zu ją, że do ro ku 2050 bę dzie my po trze -
bo wać od 2 do 3 ra zy wię cej ener gii niż ma to miej sce
obec nie i co wa żne ca ła ta ener gia bę dzie mu sia ła być
pro du ko wa na w źró dłach wol nych od emi sji ga zów cie -
plar nia nych

 Przy bli żo ne za po trze bo wa nie Chin na ener gię elek trycz -
ną – 2600 gi ga wa tów do ro ku 2050 – co spro wa dza się
do 300 me ga wa tów na ty dzień przez na stęp ne 42 la ta
– bę dzie głów nie za spo ko jo ne przez spa la nie wę gla
Tak sy tu acja wy glą da w Chi nach – co z In dia mi?

Ro le do ode gra nia i re alia

 Rzą dy – po łą cze nie prze pi sów i bodź ców, se lek tyw nych
me cha ni zmów do fi nan so wa nia; suk ce syw ne do pre cy zo -
wy wa nie re gu la cji praw nych dla no wych i prze bu do wy -
wa nych obiek tów; pla no wa nie gę sto ści za lud nie nia
i trans por tu

 Na rzę dzia – po łą cze nie bodź ców sprzy ja ją cych mi ni ma -
li za cji zu ży cia ener gii, wpro wa dze nie za chęt ener ge tycz -
nych

 Spo łecz ność in ży nie rów – pro jek to wa nie i wpro wa dza nie
co raz lep szych roz wią zań – roz wią za nie pro ble mu ma ga -
zy no wa nia

 Spo łecz ność ba daw cza – udo sko na la nie urzą dzeń i pro -
ce sów

zrównoważony rozwój
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prognozy

S tawki robocizny kosztorysowej są istot-
nym czynnikiem produkcji budowlanej 
i mają następujący udział w wartości 

kosztorysowej:
■ obiektów budownictwa kubaturowe-

go – od kilkunastu do dwudziestu kilku 
procent,

■ obiektów budownictwa inżynieryj-
nego, w tym głównie dróg, mostów 
i wiaduktów – od kilku do kilkunastu 
procent.
Wpływ stawek robocizny na wartość 

kosztorysową obiektów budowlanych 
jest relatywnie wyższy niż w/w udziały pro-
centowe ponieważ, zgodnie z zasadami 
kosztorysowania powszechnie stosowany-
mi na polskim rynku budowlanym, są one 
podstawą do naliczania kalkulacyjnych na-
rzutów kosztów pośrednich i zysku.

Stawki robocizny kosztorysowej cieszą 
się w ostatnim czasie dużym zaintereso-

waniem uczestników procesów inwesty-
cyjnych, ponieważ charakteryzują się dużą 
dynamiką zmian. Informacje o poziomie sta-
wek robocizny kosztorysowej wykorzysty-
wane są tradycyjnie do negocjacji i ustalania 
aktualnych wynagrodzeń kontraktowych 
a informacje o skali ich zmian wykorzysty-
wane są do waloryzacji wartości zrealizowa-
nych lub realizowanych kontraktów.

Kształtowanie się średnich krajowych 
stawek robocizny kosztorysowej dla ogól-
nobudowlanych robót inwestycyjnych 
oraz robót inżynieryjnych zaprezentowa-
ne zostało w tabeli nr 1.

Stawki robocizny kosztorysowej netto, 
podane w tabeli nr 1, obejmują wszystkie 
składniki kalkulacyjne określone w „Pol-
skich standardach kosztorysowania robót 
budowlanych”, a mianowicie:
■ płace zasadnicze,
■ premie regulaminowe,

■ płace  dodatkowe (dodatki stażowe, inne 
dodatki regulaminowe),

■ płace uzupełniające (wynagrodzenia za 
urlopy, zasiłki chorobowe, odprawy eme-
rytalne, nagrody jubileuszowe),

■ obligatoryjne obciążenia płac (składki 
ZUS),

■ odpisy na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych.
Natomiast stawki robocizny kosztory-

sowej brutto obejmują wartość stawek ro-
bocizny kosztorysowej netto powiększo-
nych o narzut kosztów pośrednich i zysk 
kalkulacyjny.

Z badań systemu SEKOCENBUD wynika, 
że wysokie tempo wzrostu stawek roboci-
zny kosztorysowej wystąpiło już w II półro-
czu 2006 r. i kontynuowane było w 2007 r. 

W okresie od IV kw. 2006 r. do IV kw. 
2007 r. stawki robocizny kosztorysowej 
wzrosły od trzydziestu kilku procent do po-
nad 40%.

Rok 2008 charakteryzował się również 
wysokim wzrostem stawek robocizny, cho-
ciaż ich dynamika, w porównaniu z 2007 r. 
została zahamowana. Z tabeli nr 1 wynika 
bowiem, że w ciągu 2008 r. stawki robo-
cizny zwiększyły się o 19-24%. Z tabeli tej 
wynika również, że w I kw. 2009 r. nastąpi-
ła zdecydowana zmiana tendencji. Stawki 
robocizny kosztorysowej ustabilizowały się 
na poziomie zbliżonym do IV kw. 2008 r. 
lub obniżyły się w niewielkim stopniu.

Przyczyną tego stany są niewątpliwie 
skutki kryzysu i spowolnienia gospodarcze-
go powodujące wzrost bezrobocia zwią-
zany również z powrotem pracowników 
z emigracyjnych wyjazdów zarobkowych.

Skala zmian stawek robocizny kosz-
torysowej w poszczególnych regionach 
jest zróżnicowana. Zjawisko to ilustruje 
tabela nr 2, w której przedstawione zostały 
stawki robocizny kosztorysowej netto dla 
ogólnobudowlanych robót inwestycyjnych 
oraz robót inżynieryjnych w układzie regio-
nalnym, tj. dla 16 województw i Warszawy.

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wyni-
ka, że w omawianym okresie:
1. najwyższy poziom stawek robocizny wy-

stępuje w Warszawie oraz w wojewódz-
twach: pomorskim i wielkopolskim,

2. najniższy poziom stawek robocizny no-
towany jest w województwie święto-
krzyskim,

3. dynamika zmian stawek robocizny kosz-
torysowej w omawianym okresie jest bar-

Stawki robocizny kosztorysowej 
w kalkulacji cen robót budowlanych

Tabela nr 1. Średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej

Lp. Rodzaj robót Rodzaj 
stawki

Stawki robocizny kosztorysowej 
w zł/roboczogodzinę

Zmiany stawek 
w %

IV kw. 
2007 r.

IV kw. 
2008 r.

I kw. 
2009 r.

IV kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.

(5:4)

I kw. 2009 r.
IV kw. 2008 r.

(6:5)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Ogólnobudowlane roboty inwestycyjne
netto 11,92 14,75 14,72 +23,7 -0,2
brutto 22,11 26,46 26,45 +19,7 0,0

2. Roboty 
inżynieryjne

netto 11,14 13,86 13,91 +24,4 +0,4
brutto 20,81 24,74 24,65 +18,9 -0,4

Źródło: Wydawnictwo SEKOCENBUD pt. „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego – IRS”

Tabela nr 2. Średnie regionalne stawki robocizny kosztorysowej netto

Lp. Województwo / 
miasto

Ogólnobudowlane roboty inwestycyjne Roboty inżynieryjne
Stawki robocizny 

kosztorysowej 
w zł/roboczogodzinę

Zmiany stawek 
w %

Stawki robocizny 
kosztorysowej 

w zł/roboczogodzinę

Zmiany stawek 
w %

IV kw. 
2007 r.

IV kw. 
2008 r.

I kw. 
2009 r.

IV kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.

(4:3)

I kw. 2009 r.
IV kw. 2008 r.

(5:4)

IV kw. 
2007 r.

IV kw. 
2008 r.

I kw. 
2009 r.

IV kw. 2008 r.
IV kw. 2007 r.

(9:8)

I kw. 2009 r.
IV kw. 2008 r.

(10:9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. dolnośląskie 13,90 14,51 14,56 +4,4 +0,3 11,50 13,68 13,87 +19,0 +1,4
2. kujawsko-pomorskie 10,71 13,28 13,59 +24,0 +2,3 10,04 12,62 12,64 +25,7 +0,2
3. lubelskie 10,71 12,00 12,90 +12,0 +7,5 11,50 12,15 13,35 +5,7 +9,9
4. lubuskie 12,06 14,82 14,57 +22,9 -1,7 11,74 14,16 13,95 +20,6 -1,5
5. łódzkie 11,40 14,29 14,49 +25,4 +1,4 10,36 13,03 13,33 +25,8 +2,3
6. małopolskie 12,07 14,72 14,48 +22,0 -1,6 10,84 14,98 14,17 +38,2 -5,4
7. mazowieckie 11,41 14,10 12,94 +23,6 -8,2 11,32 13,57 12,63 +19,9 -6,9
8. opolskie 11,41 14,85 14,90 +30,1 +0,3 10,57 12,96 12,91 +22,6 -0,4
9. podkarpackie 10,57 13,90 13,83 +31,5 -0,5 9,50 13,19 13,17 +38,8 -0,2

10. podlaskie 10,93 14,30 13,80 +30,8 -3,5 10,29 12,79 12,60 +24,3 -1,5
11. pomorskie 13,83 16,85 16,75 +21,8 -0,6 12,24 15,79 15,96 +29,0 +1,1
12. świętokrzystkie 10,01 12,50 12,75 +24,9 +2,0 9,07 11,65 11,85 +28,4 +1,7
13. śląskie 11,40 14,04 14,54 +23,2 +3,6 10,63 14,18 14,55 +33,4 +2,6
14. warmińsko-mazurskie 10,71 13,64 13,62 +27,4 -0,1 10,50 12,41 12,65 +18,2 +1,9
15. wielkopolskie 13,71 16,60 16,30 +21,2 -1,8 12,38 14,82 14,83 +19,7 +0,1
16. zachodniopomorskie 12,00 14,51 15,00 +20,9 +3,4 11,64 12,26 13,48 +5,3 +10,0
17. WARSZAWA 15,83 24,14 22,29 +52,5 -7,7 15,33 24,29 22,14 +58,4 -8,9

Źródło: Wydawnictwo SEKOCENBUD pt. „Biuletyn cen regionalnych w budownictwie - BCR”
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prognozy

dzo zróżnicowana. Największe zmiany 
dynamiki występują w Warszawie. Naj-
wyższe wzrosty stawek wystąpiły w woj. 
podkarpackim i śląskim, najniższe zaś 
– w woj. dolnośląskim.
Dla czytelników niniejszej publikacji 

istotna może być informacja, że od IV kw. 
2008 r. w systemie SEKOCENBUD posze-
rzone zostały badania stawek robocizny 
kosztorysowej i znacznie zwiększony 
został zakres publikacji w tym zakresie. 
W następujących wydawnictwach SEKO-
CENBUD:
■ IRS – „Informacja o stawkach robocizny 

kosztorysowej oraz cenach pracy sprzę-
tu budowlanego”,

■ BCR – „Biuletyn cen regionalnych w bu-
downictwie”

publikowane są następujące informacje:
1. stawki robocizny kosztorysowej w wo-

jewództwach obejmujące minimalne, 
maksymalne i średnie stawki dla:
– stolic poszczególnych województw,
– pozostałych miejscowości w tych wo-

jewództwach,
– województw ogółem;

2. stawki robocizny kosztorysowej w wybra-
nych miastach obejmujące minimalne, 
maksymalne oraz najczęściej występują-
ce stawki robocizny w ok. 70 wybranych 
miastach Polski.
Doświadczenia dotyczące stosowania 

wynagrodzeń ryczałtowych stały się w ostat-
nim okresie, w związku z dużą dynamiką 
zmian cen w budownictwie, bardzo dotkliwe 
dla wielu wykonawców robót budowlanych 
i niejednokrotnie postawiły je na granicy 
bankructwa. Dlatego eksperci SEKOCENBUD 
opracowali metodologię określania parame-
trycznych instrumentów umożliwiających 
uwzględnienie przez strony procesu inwesty-
cyjnego ryzyka infl acyjnego lub defl acyjnego 
w wynagrodzeniu ryczałtowym kontraktów, 
które mają być realizowane w przyszłości. 
Instrumentami tymi są PROGNOZY ZMIAN 
CEN czynników produkcji i obiektów bu-
dowlanych publikowane w wydawnictwie 
SEKOCENBUD pt. „Zagregowane wskaźniki 
waloryzacyjne – ZWW”.

Przedmiotem niniejszej publikacji są pro-
gnozy zmian stawek robocizny kosztoryso-
wej netto i brutto dla robót budowlanych 
na II, III i IV kw. 2009 r.

Przy opracowaniu tych prognoz zasto-
sowane zostały modele ekonometryczne. 
Na podstawie danych empirycznych doty-
czących dynamiki stawek w poprzednich 
okresach wyznaczone zostały dwie funkcje 
statystyczne najbardziej odpowiadające roz-
kładom danych empirycznych. Na podstawie 
tych funkcji, których postać matematyczna 
znajduje się nad każdym wykresem, obliczo-

ne zostały prognozy zmian stawek na najbliż-
sze trzy kwartały. Zostaną one opubliko-
wane w w/w wydawnictwie SEKOCENBUD 
ZWW z I kwartału 2009 r.

Prognozy te prezentujemy w układzie 
grafi cznym i tabelarycznym. Układ grafi cz-
ny zaprezentowany został w następujący 
sposób:
■ kolorem granatowym oznaczone zo-

stały dane empiryczne opublikowane 
w wydawnictwach SEKOCENBUD,

■ kolorem białym i czarnym oznaczone zo-
stały funkcje tendencji rozwojowych od-
rębnie dla stawek netto i brutto. Tak więc 
dwie linie (biała i czarna) przedstawione 
na wykresach traktować można jako te-
oretyczną prognozę minimalną i maksy-
malną, a zawarte między nimi diagramy 
w kolorze czerwonym – jako średnią pro-
gnozę teoretyczną. Natomiast rozpiętość 
między wykresami wynikająca z funkcji 
statystycznych oznacza teoretyczną ska-
lę dyspersji prognozy.

Wynikające z obliczeń matematycznych 
teoretyczne prognozy minimalne, maksy-
malne i średnie poddane zostały szczegó-
łowym analizom ekspertów SEKOCENBUD, 
którzy dokonali weryfi kacji prognoz teore-
tycznych. Zweryfi kowane prognozy przed-
stawione zostały w części tabelarycznej 
obok wykresów oraz naniesione zostały, 
w postaci małych diagramów, na wykresy 
prognoz teoretycznych.

Prognoza zmian stawek robocizny kosztorysowej netto

Okres

Zmiany cen w % Prognozowane 
zmiany stawek 

w %  do poprzed-
niego kwartału
wg ekspertów

do 
poprzedniego 

kwartału

Narastająco
IV kw. 2003 r. 

= 100%
1 2 3 4

IV kw. 2003 r. × 100,0 ×
IV kw. 2004 r. × 100,0 ×
IV kw. 2005 r. × 100,8 ×
IV kw. 2006 r. × 107,9 ×

I kw. 2007 r. 7,8 116,3 ×
II kw. 2007 r. 12,7 131,1 ×

III kw. 2007 r. 9,5 143,4 ×
IV kw. 2007 r. 7,3 153,9 ×

I kw. 2008 r. 6,6 164,0 ×
II kw. 2008 r. 5,7 173,4 ×

III kw. 2008 r. 5,7 183,3 ×
IV kw. 2008 r. 3,9 190,6 ×

I kw. 2009 r. -0,2 190,2 ×
II kw. 2009 r. × × (-2,5) ÷ (-0,5)

III kw. 2009 r. × × (-2,0) ÷ (0,0)
IV kw. 2009 r. × × (-2,0) ÷ (0,0)

y1 = 81,646e0,0347x

y2 = 75,665x0,2157

Źródło: Wydawnictwo SEKOCENBUD pt. „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW”

Prognoza zmian stawek robocizny kosztorysowej brutto

y1 = 83,111e0,0304x

y2 = 77,977x0,1875

Źródło: Wydawnictwo SEKOCENBUD pt. „Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW”

Okres

Zmiany cen w % Prognozowane 
zmiany stawek 

w %  do poprzed-
niego kwartału
wg ekspertów

do 
poprzedniego 

kwartału

Narastająco
IV kw. 2003 r. 

= 100%
1 2 3 4

IV kw. 2003 r. × 100,0 ×
IV kw. 2004 r. × 99,1 ×
IV kw. 2005 r. × 99,3 ×
IV kw. 2006 r. × 106,2 ×

I kw. 2007 r. 8,0 114,6 ×
II kw. 2007 r. 11,3 127,6 ×

III kw. 2007 r. 7,2 136,8 ×
IV kw. 2007 r. 6,0 145,0 ×

I kw. 2008 r. 6,4 154,3 ×
II kw. 2008 r. 4,3 160,9 ×

III kw. 2008 r. 5,1 169,1 ×
IV kw. 2008 r. 2,6 173,5 ×

I kw. 2009 r. 0,0 173,5 ×
II kw. 2009 r. × × (-3,0) ÷ (-1,0)

III kw. 2009 r. × × (-2,5) ÷ (-0,5)
IV kw. 2009 r. × × (-2,5) ÷ (-0,5)

Patronem cyklu „Ceny w budownictwie” jest 
OWEOB Promocja

HALINA CZAPLA
Ekspert SEKOCENBUD

www.sekocenbud.pl



26.03.09  
SE SJA I

9.30            Re je stra cja uczest ni ków, ka wa po wi tal na

10.00            Otwar cie kon fe ren cji: Krzysz tof Woź nic ki, Pre zes SI DiR

10.30            „Kontrakty FIDIC: postanowienia dotyczące ubezpieczenia 
                     oraz profil ryzyka”: Ro ger But ton, Part ner Shad bolt, UK

11.10            „Ubezpieczenie i odpowiedzialność: rola agenta oraz zasady
                     działania ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej”: 
                     Mi cha el Earp, Dyrektor Zarządzający Wil lis, UK

11.50            Prze rwa ka wo wa

SE SJA II
12.20            „Kontrakty międzynarodowe”: Hen ry Sher man, 
                    Part ner, Ca me ron Mc Ken na

13.00            Obiad

SE SJA III
14.00            „FI DIC i za mó wie nia pu blicz ne – pu łap ki ubez pie cze nio we 
                      na Za ma wia ją ce go”: Piotr Wój cik, Prze wod ni czą cy Pod ko mi sji 
                     Ubez pie czeń OC Pol skiej Izby Ubez pie czeń

15.30            Prze rwa ka wo wa

16.00            „Doświadczenia PZU w ubezpieczaniu kontraktów 
                     budowlanych”: Daniel Krajewski, Kierownik Zespołu
                    Underwrittingu Pion Klienta Korporacyjnego, 
                    Oddział PZU S.A. w Warszawie

16.30            „Koszt i ryzyko gwarancji należytego wykonania”:
                     Adam Poniatowski, Dyrektor Departamentu 
                    Sprzedaży Produktów Korporacyjnych PKO BP

17.30            Kok tajl

27.03.09
SE SJA IV

9.30            Ka wa po wi tal na

10.00            „Gwarancje należytego wykonania”: Paweł Bryła, Dyrektor 
                    Departamentu Finansowania Handlu BRE BANK S.A.

10.30            „Zabezpieczenie wykonania ryzykiem
                     dla Wykonawcy”: Norbert Słowik, HBP – SA/SIDiR

11.00            „Ryzyka związane z realizacją kontraktów i ich 
                     obniżanie poprzez zabezpieczenie wykonania”: 
                     Marcin Zembrzuski, SOCOTEC Polska Sp. z o.o.

11.30            „Gwa ran cje ban ko we i ubez pie cze nio we in stru men tem
                     za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia umo wy”:
                     Daniel Okoń ski,  Kierownik Działu Prawnego WAR BUD S.A.

12.00            Prze rwa ka wo wa 

SE SJA V
12.30            „Prak tycz ne za gad nie nia praw no -ubez pie cze nio we
                     w pro jek tach in fra struk tu ral nych”: Mar cin De miań czuk, 
                    Dy rek tor JLT -SIA CI Sp. z o.o. oraz Ja cek Ko siń ski, 
                    Ad wo kat Chadbo ur ne & Par ke

13.00            „Bez pie czeń stwo kon trak tów w usta wie Pra wo
                     Za mó wień Pu blicz nych”: Je rzy Ja cek Ry biń ski, 
                    Pre zes PSBFP

13.30            Za mknię cie kon fe ren cji: Krzysz tof Woź nic ki, Pre zes SI DiR

13.30            Obiad  

Pro gram konferencji „Ubez pie cze nia i gwa ran cje w kon trak tach bu dow la nych”

K A R  TA  Z G Ł O  S Z E  N I A  U C Z E S T  N I C  T W A  W  K O N  F E  R E N  C J I

„Ubez pie cze nia i gwa ran cje w kon trak tach bu dow la nych” 26–27 MAR CA 2009 r.
Ho tel SO FI TEL – VIC TO RIA, War sza wa, Kró lew ska 11

Wypełnioną kartę proszę przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR,
ul. Długa 44/50, lok.101, 00-241 Warszawa lub faksem na nr 0 22 826 16 72, mailem: biuro@sidir.pl  www.sidir.pl
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 Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR 

działając w porozumieniu 
z Polskim Stowarzyszeniem Beneficjentów Funduszy Pomocowych

postanowiło zorganizować  w dniach 

26–27 marca 2009 r., 
w hotelu Victoria w Warszawie, ul. Królewska 11, 

ogólnopolską konferencję poświęconą ubezpieczeniom i gwarancjom w kontraktach zatytułowaną:

„Ubez pie cze nia i gwa ran cje
w kon trak tach bu dow la nych”

Patronat honorowy Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy.

Patroni medialni: Patroni merytoryczni: Patron honorowy:Współorganizator:

 Czy można ubezpieczyć się efektywniej?
 Jak ograniczyć ryzyko?
 Jakie są granice odpowiedzialności?
 Czy możemy ubezpieczyć wszystko?
 Co dają nam gwarancje należytego wykonania?
 Jak wybrać ubezpieczyciela?
 Czy można się ubezpieczyć od kryzysu?
 W jaki sposób problemy ubezpieczeń

w kontraktach budowlanych rozwiązywane są w innych krajach Europy?

Na te, oraz inne pytania będziemy próbowali odpowiedzieć sobie podczas
konferencji, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli sektorów bankowego i
ubezpieczeniowego, w tym pre le gen tów z Wiel kiej Bry ta nii, któ rzy przed sta wią pro -
ble ma ty kę ubez pie cze nio wą w kon tek ście do świad czeń ryn ków eu ro pej skich 
a ta kże przed sta wi cie li stron kon trak tu: in we sto rów i wy ko naw ców, któ rzy po dzie lą się
z Pań stwem swy mi do świad cze nia mi i prze my śle nia mi.

Wszyst kie in for ma cje znaj dą Pań stwo na stro nie in ter ne to wej SI DiR:
www.si dir.pl


