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Wdniach 10-11 paź dzier ni -
ka 2007 ro ku w Bruk se li od by -
ło się pierw sze spo tka nie

sek cji Young Pro fes sio nals (YP)
na szcze blu eu ro pej skim. W spo tka niu
uczest ni czy li przed sta wi cie le z róż nych
kra jów „sta re go kon ty nen tu”: Wiel kiej
Bry ta nii, Bel gii, Ho lan dii, Hisz pa nii, Gre -
cji, Fran cji, Fin lan dii, Nie miec, Nor we -
gii, Szwe cji, Ru mu nii, Wę gier oraz
de le ga cja z Pol ski, któ rą re pre zen to wa -
li: Edy ta Tar goń ska (Czło nek Za rzą du
SIDiR, opie kun Koła Mło dych Pro fe sjo -
na li stów SI DiR), Ma riusz Ja sic ki, Bar tosz
Kie r no życ ki. Or ga ni za to rem spo tka nia
by ła EF CA (Eu ro pe an Fe de ra tion of en -
gi ne ering Con sul tan cy As so cia tions),
ale ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia fo rum wy -
pły nę ła z or ga ni za cji Pol skiej.

Ce lem spo tka nia by ła wy mia na in -
for ma cji i do świad czeń po szcze gól -
nych kra jów w sek to rze kon sul tin gu
in ży nier skie go. Re pre zen tan ci przed -
sta wia li obec ną sy tu ację na ryn ku in ży -
nier skim. Cie ka wost ką oka zał się fakt,
że więk szość kra jów zma ga się z po -
dob nym – jak na ryn ku pol skim – pro -
ble mem bra ku wy kwa li fi ko wa nej ka dry
in ży nier skiej. Uczest ni cy uzna li, że wy -

mia na do świad czeń to je den z istot -
nych ce lów, któ re po win ny być kon ty -
nu owa ne rów nież w przy szłych
spo tka niach po mię dzy po szcze gól ny -
mi sek cja mi YP. Dwu dnio wa se sja dys -
ku syj na i se mi na ryj na obej mo wa ła
tak że te ma ty kę z za kre su eko lo gii czy
przy szło ści bran ży in ży nie ryj nej. In te re -
su ją cą pre lek cję do ty czą cą Eu ro co -
dów oraz te ma ty ki ujed no li ce nia norm
tech nicz nych w kra jach Unii wy gło sił
An to nio Pa pa rel la z Włoch.

In nym cie ka wym mo men tem spo -
tka nia by ła wi zy ta w Par la men cie Eu ro -
pej skim po prze dzo na wpro wa dze niem
do ko na nym przez Ja na Van der Put te -
na w te ma ty kę funk cjo no wa nia in sty tu -
cji eu ro pej skich i ro lę EF CA
w pre zen ta cji in te re sów śro do wi ska in -
ży nier skie go w Unii Eu ro pej skiej. Se sja
w Par la men cie od by ła się z udzia łem
je go Człon ków – Mal col ma Har bo ur
i De na Do ve ra, któ rzy wy ja śni li w ja ki
spo sób w struk tu rach in sty tu cji eu ro -
pej skich od by wa się two rze nie jed no li -
tych wa run ków dla funk cjo no wa nia
sek to ra bu dow la ne go. Pierw szy dzień
spo tka nia za koń czył się uro czy stą ko la -
cją w re stau ra cji. By ła to oka zja do nie -
for mal nych dys ku sji i po zna nia
wszyst kich człon ków fo rum.

Dru gi dzień kon cen tro wał się
przede wszyst kim na dys ku sji do ty czą -
cej przy szło ści sek cji Young Pro fes sio -
nals na szcze blu eu ro pej skim.
Przed sta wi cie le YP z Wiel kiej Bry ta nii
i Ho lan dii przed sta wi li do świad cze nia
z dzia łal no ści swo ich sek cji. War tym
od no to wa nia po my słem jest idea
„Open Si te” po le ga ją ca na moż li wo ści

zwie dza nia cie ka wych bu dów przez
oso by z ze wnątrz. Ce lem te go pro gra -
mu jest pro pa go wa nie za wo dów tech -
nicz nych, w tym w szcze gól no ści
z sek to ra bu dow la ne go.

Uczest ni cy Bruk sel skie go ze bra nia
pod kre śli li ko niecz ność re gu lar nych
spo tkań na fo rum eu ro pej skim w ce lu
wy mia ny do świad czeń. In te re su ją cą
pro po zy cją był po mysł zor ga ni zo wa nia
– na wzór FI DIC Young Pro fes sio nals –
eu ro pej skie go pro gra mu tre nin go we -

go (wię cej in for ma cji o tym
przed się wzię ciu znaj dzie cie na stro nie
www.Lin ke dIn.com), oraz stwo rze nie
fo rum on – li ne. Usta lo no, że na stęp ne
spo tka nie YP od bę dzie się w przy szłym
ro ku w Szwe cji. Za chę ca my więc mło -
dych In ży nie rów do ak tyw ne go dzia ła -
nia w Ko le Mło dych Pro fe sjo na li stów
SI DiR. Wię cej in for ma cji znaj dzie cie
na stro nach or ga ni za cji pol skiej –
www.si dir.pl.

Edy ta Tar goń ska
Czło nek Za rzą du SI DiR

Prze wod ni czą ca 
Ko ła Mło dych Pro fe sjo na li stów

Sza now ni Pań stwo, 
Ko le żan ki i Ko le dzy!

Ma my przy jem ność prze ka zać
Pań stwu dru gi nu mer Biu le ty nu 
SI DiR. Mo że my z przy jem no ścią
stwier dzić, że pierw szy nu mer na -
sze go wy daw nic twa cie szył się
na ty le du żym po wo dze niem, że po -
sta no wi li śmy do dru ko wać ko lej ne
eg zem pla rze, a nu mer obec ny wy -
da je my w zdwo jo nym na kła dzie.

Ma my na dzie ję, że bę dzie my
w sta nie stwo rzyć, przy Pań stwa ak -
tyw nej współ pra cy, po trzeb ny i war -
to ścio wy pe rio dyk z jed nej stro ny
ar ty ku łu ją cy głos bran ży kon sul tin go -
wej, z dru giej wno szą cy wkład w roz -
wój ryn ku in we sty cyj ne go w Pol sce.

Sza now ni Pań stwo, 
Po nie waż zbli ża się już ko niec ro ku
i Świę ta Bo że go Na ro dze nia, chcie li -
by śmy ży czyć Pań stwu du żo szczę -
ścia i suk ce sów w ży ciu za wo do wym,
oby Nad cho dzą cy Rok speł nił Pań -
stwa aspi ra cje i ocze ki wa nia!

Krzysz tof Woź nic ki

Pre zes SI DiR

współpraca

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

Young Pro fes sio nals w Bruk se li

Edyta
TARGOŃSKA
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Od dnia przy stą pie nia Pol ski
do kra jów UE stoi przed nami
trud ne za da nie kon ty nu acji pro -

wa dze nia dzia łań do sto so waw czych go -
spo dar ki kra jo wej do wy mo gów
unij nych. W Pol sce, po dob nie jak w in -
nych kra jach człon kow skich, pro wa dzo -
na jest po li ty ka su sta ina ble
de ve lop ment. Ozna cza to trwa ły, zrów -
no wa żo ny roz wój, czy li pro ces zmian sta -
nów rów no wa gi mię dzy roz wo jem
go spo dar czym, spo łecz nym i eko lo gicz -
no -prze strzen ny m1. Eko no micz ny aspekt
po li ty ki zrów no wa żo ne go roz wo ju 
stwa rza ko niecz ność dą że nia do wzro stu
go spo dar cze go pro wa dzą ce go do pod -
nie sie nia do bro by tu w dłu gim okre sie2.

Zrów no wa żo ny roz wój jest głów nym
ce lem po li ty ki re gio nal nej UE w od nie -
sie niu do spój no ści spo łecz no -eko no -
micz nej. Wy wo dzi się on zaś z czę ści
do rob ku neo kla sycz nej teo rii wzro stu3.
Przy czy nia się do po bu dze nia ten den -
cji do kon wer gen cji, czy li osią gnię cia
przez kra je uboż sze za so bów i ka pi ta -
łów wła ści wych dla sta nu usta lo ne go
oraz nad ro bie nia przez nie za le gło ści

dzie lą cych je od kra jów bo gat szy ch4.
Pol ska ma szan sę na osią gnię cie za do -
wa la ją ce go sta nu go spo dar ki, je śli bę -
dzie mia ła do stęp do no wo cze snej
tech ni ki, a tak że po dob ne skłon no ści
do oszczę dza nia5, co wio dą ce kra je
człon kow skie w Unii Eu ro pej skiej. 

No we po dej ście do eko no mii, któ re
po ja wi ło się na prze ło mie lat 70 i 80,
gdzie wzrost pro duk tu na ro do we go
prze stał być pod sta wo wą mia rą osią -
gnięć go spo dar ki spra wi ło, iż po bu -
dza nie kon ku ren cyj no ści go spo dar czej
re gio nów, ela stycz ne dy wer sy fi ko wa -
nie ce lów i wy ko rzy sta nie en do ge nicz -
ne go po ten cja łu re gio nów oraz
wy rów ny wa nie szans roz wo jo wych sta -
ły się prio ry te tem po li ty ki każ de go pań -
stwa6. Prze ciw nie wy glą da ło to
w przy pad ku tra dy cyj nych teo rii, gdzie
wzrost i roz wój by ły sil nie sko re lo wa ne
z czyn ni ka mi eko no micz ny mi7. Obec -
nie pod sta wo wym ce lem po li ty ki jest
zrów no wa żo ny roz wó j8.

Pol ska jest na no wej dro dze do wy -
pro wa dze nia go spo dar ki z po waż nych
pro ble mów eko no micz nych, z któ ry mi
bo ry ka się od lat. Jed nak nie jest to za -
da nie ła twe, gdyż szan sa, ja ką są środ -
ki po zy ski wa ne z UE sta wia
przed Pol ską wy móg stwo rze nia no wej
po li ty ki eko lo gicz nej zin te gro wa nej
z eko no micz ny mi kry te ria mi go spo da -
ro wa nia9, cał ko wi cie spój nej z po li ty ką
Unii10 oraz zno we li zo wa nych ram in sty -
tu cjo nal no – praw ny ch11. 

W ce lu po mo cy pań stwom, któ re
przy stą pi ły do UE po wo ła no na mo cy

Trak ta tu z Ma astricht w 1991 r. Fun -
dusz Spój no ści. Jest on in stru men tem
po li ty ki struk tu ral nej Unii Eu ro pej skiej,
lecz nie za li cza się do fun du szy struk -
tu ral nych. Po moc z Fun du szu Spój no -
ści ma za sięg kra jo wy, a nie re gio nal ny
jak w przy pad ku fun du szy struk tu ral -
nych. Jed no cze śnie jed nak dzia ła nia fi -
nan so wa ne z Fun du szu Spój no ści
od dzia łu ją za rów no na ry nek ca łe go
kra ju jak i ry nek lo kal ny. In we sty cje sfi -
nan so wa ne z Fun du szu Spój no ści
wpły wa ją bez po śred nio na re gion,
w któ rym są zre ali zo wa ne, zaś w spo -
sób po śred ni na ca ły kraj, Eu ro pę,
a na wet Świat. Ce lem nad rzęd nym fun -
du szu jest wzmac nia nie spój no ści spo -
łecz nej i go spo dar czej Unii po przez
fi nan so wa nie du żych pro jek tów two -
rzą cych spój ną ca łość w za kre sie
ochro ny śro do wi ska i in fra struk tu ry
trans por to wej. Dzię ki środ kom z te go
fun du szu zmniej sza ne są dys pro por cje
go spo dar cze, spo łecz ne i te ry to rial ne,
któ re po wsta ją w kra jach opóź nio nych
w roz wo ju w związ ku z re struk tu ry za cją
go spo dar czą12. Dzia ła nie po dej mo wa -
ne w ra mach fun du szu obej mu je
na po zio mie kra jo wym i re gio nal nym
prio ry te ty Wspól no ty, sprzy ja ją ce trwa -
łe mu roz wo jo wi po przez wzmac nia nie
wzro stu, kon ku ren cyj no ści, za trud nie -
nia i in te gra cji spo łecz nej oraz po przez
po pra wę ja ko ści śro do wi ska na tu ral -
ne go13.

Po moc Unii Eu ro pej skiej dla sek to -
ra śro do wi ska i sek to ra trans por tu 
od zwier cie dla fi lo zo fię trwa łe go i zrów -
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Fun dusz Spój no ści
wy zwa niem dla Pol ski oraz szan są na jej 
trwa ły i zrów no wa żo ny wzrost go spo dar czy
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no wa żo ne go roz wo ju14. Po le ga ona
na zwięk sza niu pro duk tyw no ści i kon -
ku ren cyj no ści go spo dar ki głów nie 
po przez roz wój in fra struk tu ry. Prio ry te -
tem dzia łań zwią za nych z Fun du szem
Spój no ści jest za pew nie nie trwa łe go
wzro stu go spo dar cze go. Nie po win no
to od by wać się jed nak ani kosz tem
śro do wi ska, ani kosz tem przy szłych
po ko leń.

Fun dusz Spój no ści współ fi nan su je
przede wszyst kim pro jek ty słu żą ce roz -
wo jo wi in fra struk tu ry pu blicz nej. W ra -
mach osi prio ry te to wych, za war tych
w Pro gra mie Ope ra cyj nym In fra struk -
tu ra i Śro do wi sko (PO IS) współ fi nan -
so wa nym z Fun du szu Spój no ści15,
do fi nan so wa nie uzy ska ją klu czo we
pro jek ty o cha rak te rze re gio nal nym,
któ re ze wzglę du na ska lę ry zy ka wy -
kra cza ją po za moż li wo ści re ali za cji
przez re gio nal ne wła dze sa mo rzą do -
we. W szcze gól no ści wspie ra ne bę dą
pro jek ty przy czy nia ją ce się do re ali za -
cji Stra te gii Li zboń skie j16, cze go wy ra -
zem jest za pla no wa nie 67,3%17 udzia łu
wy dat ków w za kre sie sie ci trans por to -
wej (dro go wej, ko le jo wej i czy ste go
trans por tu pu blicz ne go) i in fra struk tu -
ry spo łecz nej w ra mach osi prio ry te to -
wych PO IS. Sa ma Stra te gia Li zboń ska
kon cen tru je się na in no wa cyj no ści, li -
be ra li za cji przed się bior czo ści
i na spój no ści spo łecz ne j18. Eko no -
micz ny wy miar stra te gii to przy go to wa -
nie przej ścia do kon ku ren cyj nej
i dy na micz nej go spo dar ki opar tej
na wie dzy19. 

Re ali za cja Stra te gii Li zboń skiej w ra -
mach osi prio ry te to wych ma obec nie

cha rak ter sza cun ko wy i nie prze są dza
o udzia le wspar cia. Obec nie za kła da
się re ali za cję:
n Oś prio ry te to wa I Go spo dar ka wod -

no – ście ko wa o łącz nym wkła dzie
wspól no to wym z Fun du szu Spój no -
ści 2 725,0 mln eu ro;

n Oś prio ry te to wa II Go spo dar ka od -
pa da mi i ochro na po wierzch ni zie mi
o wkła dzie z FS 1 190,0 mln eu ro;

n Oś prio ry te to wa III Za rzą dza nie za -
so ba mi i prze ciw dzia ła nie za gro że -
niom śro do wi ska o wkła dzie
z FS 545,0 mln eu ro;

n Oś prio ry te to wa IV Przed się wzię cia
do sto so wu ją ce przed się bior stwa
do wy mo gów ochro ny śro do wi ska
o łącz nym wkła dzie z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w wy so ko ści 200,0 mln eu ro;

n Oś prio ry te to wa V Ochro na przy ro -
dy i kształ to wa nie po staw eko lo gicz -
nych o wkła dzie wspól no to wym
rów nym 89,8 mln eu ro;

n Oś prio ry te to wa Dro go wa i lot ni cza
sieć TEN -T, gdzie ka te go ria mi „li zboń -
ski mi” bę dą au to stra dy (sie ci TEN -T),
por ty lot ni cze, gdzie łącz ne wy dat ki „li -
zboń skie” wy nio są 6 898,0 mln eu ro, co
sta no wi 90% wkła du wspól no to we go
w re ali za cję prio ry te tu;

n Oś prio ry te to wa VII Trans port przy -
ja zny śro do wi sku, gdzie ka te go ria mi
„li zboń ski mi” bę dą: ko le je, ko le je
(sie ci TEN -T), trans port mul ti mo dal -
ny (sie ci TEN -T), por ty, śród lą do we
dro gi wod ne (re gio nal ne i lo kal ne),
pro mo cja czy stej ko mu ni ka cji miej -
skiej, łącz ne wy dat ki li zboń -
skie 6 809,8 mln eu ro, co

sta no wi 92% wkła du wspól no to we go
w re ali za cję prio ry te tu, 

n Oś prio ry te to wa Bez pie czeń stwo
trans por tu i kra jo we sie ci trans por to -
we, gdzie ka te go ria mi „li zboń ski mi”
bę dą: au to stra dy, in te li gent ne sys te -
my trans por tu, por ty lot ni cze, por ty,
śród lą do we dro gi wod ne, łącz ne
wy dat ki „li zboń skie” 1 977,9 mln eu -
ro, co sta no wi 70% wkła du wspól no -
to we go w re ali za cję prio ry te tu;

n Oś prio ry te to wa IX In fra struk tu ra
dro go wa w Pol sce wschod niej, ka te -
go ria „li zboń ska” au to stra dy (sie ci
TEN -T), wy dat ki „li zboń skie” 990,0
mln eu ro, któ re sta no wią 100% wy -
dat ków na ten prio ry tet;

n Oś prio ry te to wa X In fra struk tu ra
ener ge tycz na przy ja zna śro do wi sku,
ka te go rie „li zboń skie”: ener gia od -
na wial na wia tro wa, sło necz na, z bio -
ma sy, hy dro elek trycz na, geo-
ter micz na, efek tyw ność ener ge tycz -
na, pro duk cja sko ja rzo na, za rzą dza -
nie ener gią, łącz ne wy dat ki
„li zboń skie” 732,2 mln eu ro, któ re
sta no wią 100% wy dat ków prze zna -
czo nych na re ali za cję X Prio ry te tu;

n Oś prio ry te to wa Bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne, ka te go rie „li zboń -
skie”: ener gia elek trycz na (sie ci
TEN -E), gaz ziem ny (sie ci TEN -E),
łącz ne wy dat ki „li zboń skie” 470,6
mln eu ro, co sta no wi 44% wy dat ków
za pla no wa nych na ten prio ry tet;

n Oś prio ry te to wa Kul tu ra i dzie dzic -
two kul tu ro we o łącz nym wkła dzie
wspól no to wym z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go 490,0 mln eu ro;

V
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Te ry to rial nej. (Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko, Na ro do we Stra te gicz ne Ra my Od nie sie nia 2007-2013,
War sza wa 22.11.2006r., s. 2). 

16 W ro ku 2000 na Szczy cie w Li zbo nie po sta no wio no prze kształ cić UE w cią gu dzie się ciu lat w naj bar dziej kon ku ren cyj ną go spo dar kę. Przy czy nić się do te -
go ma ją zwięk szo ne na kła dy na ba da nia i roz wój oraz bu do wa nie spo łe czeń stwa opar te go na wie dzy. Szczy cie w Go ete bor gu, w 2001 ro ku, za ło że nia te zo -
sta ły wzbo ga co ne o ele men ty zwią za ne z trwa łym i zrów no wa żo nym roz wo jem uwzględ nia ją cym śro do wi sko oraz roz wój spo łecz no -go spo dar czy. Ce le
stra te gicz ne z Go ete bor ga, to: ogra ni cze nie zmian kli ma tycz nych i wzrost zna cze nia „zie lo nej” ener gii; wzrost bez pie czeń stwa zdro wot ne go; uspraw nie nie
sys te mu trans por to we go i go spo da ro wa nia prze strze nią; go spo da ro wa nie za so ba mi na tu ral ny mi w spo sób od po wie dzial ny. (Na ro do wy Plan Roz wo ju 2007-
2013, War sza wa 2005, s. 99)

17 Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko, Na ro do we Stra te gicz ne Ra my Odniesienia 2007-2013, 29 listopada 2006 r., s. 123.
18 A. Bu dzyń ska, M. Dusz czyk, M. Gan carz, E. Gie ro czyń ska, M. Jat czak, K. Wój cik, Stra te gia li zboń ska dro ga do zjed no czo nej Eu ro py, De par ta ment Ana liz

Eko no micz nych i Spo łecz nych Urząd Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pej skiej, War sza wa, s. 4.
19 M. J. Ra dło Stra te gia Li zboń ska 2005-2010: Klu czo we wy zwa nia, naj waż niej sze prio ry te ty, [w:] M. J. Ra dło Pol ska wo bec re de fi ni cji Stra te gii Li zboń skiej,

Zie lo na Księ ga Pol skie Fo rum Stra te gii Li zboń skiej Nr 1, In sty tut Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą, Gdańsk -War sza wa 2005, s. 37. 
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inwestycje

n Oś prio ry te to wa Bez pie czeń stwo
zdro wot ne i po pra wa efek tyw no ści
sys te mu ochro ny zdro wia o łącz nym
wkła dzie 350,0 mln eu ro z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go;

n Oś prio ry te to wa In fra struk tu ra szkol -
nic twa wyż sze go, ka te go rie „li zboń -
skie”: in fra struk tu ra zwią za na
z ba da nia mi i roz wo jem tech no lo -
gicz nym oraz ośrod ki kom pe ten cji
z za kre sie kon kret nych tech no lo gii,
in fra struk tu ra te le ko mu ni ka cyj na

(w tym łą cze sze ro ko pa smo we),
łącz ne wy dat ki „li zboń skie” 450,0
mln eu ro, czy li 90% wy dat ków prze -
zna czo nych na Prio ry tet XIV;

n Oś prio ry te to wa XVII Kon ku ren cyj -
ność re gio nów, ka te go rie „li zboń -
skie” ko le je, au to stra dy, pro mo cja
czy stej ko mu ni ka cji miej skiej, wy -
dat ki „li zboń skie” 407,9 mln euro, co
stanowi 68% wy dat ków na re ali za cję
Prio ry te tu XVII.
W ra mach osi prio ry te to wej PO IS

re ali zo wa ne bę dą du że in we sty cje we -

dług li sty in dy ka tyw nej. Przy ję to, że
udział in we sty cji przy czy nia ją cych się
do re ali za cji Stra te gii Li zboń skiej po wi -
nien być ta ki, jak w przy pad ku po zo sta -
łych osi prio ry te to wych pro gra mu.

Głów ny mi be ne fi cjen ta mi w ra mach
osi prio ry te to wej bę dą jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, ale wspar cie mo gą
uzy skać tak że in ne pod mio ty, w za leż no -
ści od za kre su i ro dza ju pro jek tu.

Cel – Kon wer gen cja ma obej mo wać
pań stwa człon kow skie i re gio ny opóź -
nio ne w roz wo ju, w któ rych pro dukt kra - V

Osie prio ry te to we. Ka te go rie in ter wen cji.
Wkład wspólnotowy mln euro

FS EFRR Wy dat ki
„li zboń skie”

Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa 2725,00

Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1190,00

Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie 545,00

Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska 200,00

Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych 89,80

Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 7626,00 6898,00

Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku 7513,50 6809,80

Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 2849,90 1977,90

Oś priorytetowa IX Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej 990,00 990,00

Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 732,20 732,20

Oś priorytetowa XI Bezpieczeństwo energetyczne 1069,90 470,60

Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo kulturowe 490,00

Oś priorytetowa XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności
systemu ochrony zdrowia 350,00

Oś priorytetowa XIV Infrastruktura szkolnictwa wy szego 500,00 450,00

Oś priorytetowa XV Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju
Regioanlnego 187,80

Oś priorytetowa XVI Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 189,40

Oś priorytetowa XVII Konkurencyjność regionów 599,90 407,90

Razem alokacja 2007-2013 21 511,10 6 337,20

W tym wydatki na Strategię Lizbońską 67,3 % 15 430,00 3306,50 18 736,50

Łącznie wkład funduszy 27 848,30

Tab. 1. Realizacja Strategii Lizbońskiej w ramach osi priorytetowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 z dnia
29 listopada 2006 r., s. 121.
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jo wy brut to (PKB) mie rzo ny pa ry te tem si -
ły na byw czej wy no si mniej niż 75% śred -
niej wspól no to wej. Środ ki Fun du szu
Spój no ści są kie ro wa ne do państw człon -
kow skich kwa li fi ku ją cych się do po mo cy,
w któ rych cel – Kon wer gen cja jest prio -
ry te tem i gdzie do chód na ro do wy brut to
(DNB) na miesz kań ca jest niż szy niż 90%
śred niej wspól no to we j20. 

Dla państw człon kow skich opra co wa -
ny zo stał pro gram zmie rza ją cy do speł -
nie nia kry te riów kon wer gen cji usta lo nych
w art. 104 Trak ta tu usta na wia ją ce go
Wspól no tę Eu ro pej ską21. W przy pad ku,
gdy kraj człon kow ski nie do trzy ma pro -
gra mu kon wer gen cji dla unii go spo dar -
czej i wa lu to wej, przy zna ne fun du sze
mo gą zo stać wstrzy ma ne. 

Pro jek ty fi nan so wa ne z Fun du szu Spój -
no ści po win ny być zgod ne z po sta no wie -
nia mi trak ta tów, przy ję ty mi zgod nie z ni mi
in stru men ta mi oraz po li ty ka mi wspól no to -
wy mi łącz nie z po li ty ką ochro ny śro do wi -
ska, trans por to wą, w dzie dzi nie sie ci
trans eu ro pej skich, po li ty ką kon ku ren cji
oraz po li ty ką za mó wień pu blicz nych. 

Zgod nie z po wyż szym osią ga nie stan -
dar dów eko lo gicz nych sta ło się prio ry te -
to wym za da niem dla kra jów na le żą cych
do Unii Eu ro pej skiej oraz sto ją cych w ob -
li czu in te gra cji. Roz wój eko no micz ny
od mo men tu usta no wie nia w Go ete bor -
gu w 2001 Stra te gii Zrów no wa żo ne go
Roz wo ju ma być ści śle po wią za ny z po li -
ty ką eko lo gicz ną. Po ja wia się aspekt
w teo rii eko no mii, ja kim jest eko ro zwój,
czy li roz wój spo łecz no -go spo dar czy
zhar mo ni zo wa ny ze śro do wi skiem, nie -

ustan ny, z po sza no wa niem i wy ko rzy sta -
niem dóbr przy ro dy w ta ki spo sób, aby
nie spo wo do wać w niej nie od wra cal nych
zmia n22. Wy ni ka z te go, że na le ży two rzyć
w spo sób zin te gro wa ny i prze ni ka ją cy się
stra te gię 4 po li tyk, tzn. eko lo gicz ną, eko -
no micz ną, spo łecz ną i prze strzen ną, któ -
re wspo ma ga ne bę dą sys te mem
za rzą dza nia. 

Klu czo wym in stru men tem two rze nia
no wej stra te gii roz wo ju w Pol sce opar tej
na po zy ska nych środ kach z Fun du szu
Spój no ści i wa run kiem sku tecz no ści ta -
kiej po li ty ki jest dal sza de cen tra li za cja
kra ju i od po li tycz nie nie pro ce sów go spo -
dar czych, a tym sa mym zmniej sze nie ich
za leż no ści od in sty tu cji cen tral nych. Po -
trzeb na jest zmia na na wy ków my ślo wych
oraz  kon wen cjo nal nych za cho wań, cha -
rak te ry zu ją cych in sty tu cje eko no micz -
ne23. Prze ciw dzia ła nie usta bi li zo wa nej w
Pol sce sie ci pa so żyt ni czych ukła dów in -
te re sów i po wią zań an ty ro zwo jo wy ch24

przy czy ni się do stwo rze nia no wych ram
in sty tu cjo nal no -praw nych, któ re są pod -
sta wą suk ce su fi nan so wa nia in we sty cji
z Fun du szu Spój no ści. Zwłasz cza, że Pol -
ska wy ko rzy sta ła na ko niec mar ca 2006
r. tyl ko oko ło 36% su my kosz tów kwa li -
fi ko wa nych, któ rych łącz na war tość
na la ta 2004 – 2006 wy no si ła 4 178,6
mln eu ro25.

Łącz na wiel kość środ ków fi nan so -
wych za an ga żo wa nych w re ali za cję Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko na la ta 2007-2013 wy nie -
sie 36 385 320 777 eu ro (w ce nach bie żą -
cych), z cze go 34 464 497 836 eu ro

sta no wić bę dzie wkład pu blicz ny. Wkład
pu blicz ny bę dzie skła dać się ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej wy no szą cych
27 848 273 161 eu ro (w tym ze środ ków
Fun du szu Spój no ści – 21 511 063 161 eu -
ro oraz Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo -
ju Re gio nal ne go – 6 337 21) 26.

Wo bec po wyż szych da nych stoi
przed Pol ską moż li wość uzu peł nie nia lu ki
in fra struk tu ral nej, któ ra wa run ku je roz wój
kra ju, a obec nie blo ku je je go we wnętrz ny
po ten cjał. Sku tecz na re ali za cja po li ty ki
spój no ści za le ży od rów no wa gi ma kro eko -
no micz nej i re form struk tu ral nych napo zio -
mie kra jo wym oraz od sze re gu in nych
wa run ków sprzy ja ją cych in we sty cjom,
wtym sku tecz nej re ali za cji ryn ku we wnętrz -
ne go, re form ad mi ni stra cyj nych, do bre go
za rzą dza nia, kli ma tu sprzy ja ją ce go dzia łal -
no ści go spo dar czej oraz do stęp no ści si ły
ro bo czej o wy so kich kwa li fi ka cjach. 27

Nie zwy kle waż ne jest znie sie nie ba rier
praw nych i psy cho lo gicz nych, któ re mo -
gą za owo co wać na wią za niem mię dzy na -
ro do wych kon tak tó w28. Istot ne jest
rów nież do ko na nie ana li zy pod staw in sty -
tu cjo nal nych two rzą cych sys tem de mo -
kra tycz no – ryn ko wy w aspek cie
pro ble mów in sty tu cjo nal nych, któ re po ja -
wi ły się w mo men cie ak ce sji Pol ski w ob -
ręb wspól no ty eu ro pej skiej.

Po trze ba jest zmia ny skost nia łych za -
sad biu ro kra cji, któ re utrud nia ją prze -
pływ in for ma cji, a przede wszyst kim
ge ne ru ją ogrom ne kosz ty z bu dże tu pań -
stwa, któ re ra cjo nal nie wy ko rzy sta ne
przy czy ni ły by się do wzro stu do bro by tu
kra ju. Ujed no li ce nie pra wa, ja sne przed -
sta wia nie za sad po zy ski wa nia środ ków
unij nych oraz na gła śnia nie moż li wo ści
po zy ski wa nia fun du szy przy czy nią się
w znacz ny spo sób do wzro stu świa do -
mo ści Po la ków jak moż na po zy ski wać
ka pi tał na prze pro wa dze nie ka pi ta ło -
chłon nych, o du żym ry zy ku in we sty cji
w kra ju.

inwestycje

20 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lip ca 2006 r., s. 2.
21 „1. Pań stwa Człon kow skie uni ka ją nad mier ne go de fi cy tu bu dże to we go. 2. Ko mi sja nad zo ru je roz wój sy tu acji bu dże to wej i wy so kość dłu gu pu blicz ne go

w Pań stwach Człon kow skich w ce lu wy kry cia oczy wi stych błę dów. Ba da ona po sza no wa nie dys cy pli ny bu dże to wej na pod sta wie po niż szych dwóch kry te -
riów: a) czy sto su nek mię dzy pla no wa nym lub rze czy wi stym de fi cy tem pu blicz nym a pro duk tem kra jo wym brut to prze kra cza war tość od nie sie nia, chy ba że:
– sto su nek ten zmniej szył się znacz nie oraz w spo sób sta ły i osią gnął po ziom bli ski war to ści od nie sie nia, – lub prze kro cze nie war to ści od nie sie nia ma cha -
rak ter wy jąt ko wy oraz tym cza so wy i sto su nek ten po zo sta je bli ski war to ści od nie sie nia, b) czy sto su nek mię dzy dłu giem pu blicz nym a pro duk tem kra jo wym
brut to prze kra cza war tość od nie sie nia, chy ba że sto su nek ten zmniej sza się do sta tecz nie i zbli ża się do war to ści od nie sie nia w za do wa la ją cym tem pie.”
(Trak tat usta na wia ją cy Wspól no tę Eu ro pej ską uwzględ nia ją cy zmia ny wpro wa dzo ne Trak ta tem z Ni cei, Dzien nik Urzę do wy UE C 325 z 24 grud nia 2002 r,
art. 104)

22 Z. Ja błoń ski, A. Po to czek Eko lo gicz ne, praw ne i or ga ni za cyj ne uwa run ko wa nia roz wo ju zrów no wa żo ne go w ska li lo kal nej, [w:] Po li ty ka roz wo ju re gio nal -
ne go i lo kal ne go w okre sie trans for ma cji sys te mo wej, pra ca zbio ro wa pod re dak cją S. L. Bag dziń skie go, W. Ma ika, A. Po tocz ka, Wy daw nic two Uni wer sy -
te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka, To ruń 1995, s. 140.

23 M. Blaug, Teo ria Eko no mii Uję cie re tro spek tyw ne, Wy daw nic two Na uko we PWN, War sza wa 1994, s. 711.
24 K. No wa kow ski, Ko rup cja a in sty tu cje w go spo dar ce,[w:] Ład in sty tu cjo nal ny w go spo dar ce, opra co wa nie zbio ro we po kie run kiem na uko wym B. Pol sza -

kie wicz i J. Bo ehl ke, Wy daw nic two Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka, To ruń 2006, s. 151.
25 http://www. mrr. gov. pl/MRR/Forms z dnia 07.03.2007 r.
26 Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko, Na ro do we Stra te gicz ne Ra my Od nie sie nia 2007-2013 z dnia 29 li sto pa da 2006 r., s. 119.
27 DE CY ZJA RA DY z dnia 6 paź dzier ni ka 2006 r. w spra wie stra te gicz nych wy tycz nych Wspól no ty dla spój no ści
28 J. Hel ler, Do sto so wa nia in sty tu cjo nal ne..., s. 526.
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Po niż szy tekst sta no wi część książ ki któ rej współ au to ra mi są: Krzysz tof Bła chut,
Han na Ni ki tiuk, Bog dan No wak, Ja nusz Ryb ka oraz An drzej Tiu ka ło pt.: Przed się -
wzię cie bu dow la ne – po rad nik in we sto ra.

Książ ka uka za ła się w paź dzier ni ku 2007 ro ku na kła dem wy daw nic twa Mar ci -
szew ski, Wro cław 2007 (stron 234, ISBN 978-83-917763-2-2) i jest do na by cia (ce -
na 30 zł) przez za mó wie nie kie ro wa ne na ad res:

Biu ro In we stor skie Ja nusz Ryb ka
ul. Pod wa le 17b/1a, 50-043 Wro cław
tel./fax: 071 359 29 62
e -ma il: j.ryb ka@biu ro in we stor skie.pl

Uwa ga: treść książ ki nie jest źró dłem pra wa. Je dy ne źró dło pra wa na te re nie
Rze czy po spo li tej Pol skiej sta no wią, na pod sta wie usta wy z dnia 20 lip ca 2000 r.
„O ogła sza niu ak tów nor ma tyw nych i nie któ rych in nych ak tów praw nych” (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ak ty praw ne ogła sza ne i wy da wa ne w Dzien -
ni ku Ustaw i Mo ni to rze Pol skim. Za le ca się spraw dze nie przy wo ła nych w tek ście
ak tów praw nych przed ich za sto so wa niem.

1. De cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach 
Re aali za cja pla no wa ne go przed się wzię cia mo gą ce go zna czą co od dzia ły wać
na śro do wi sko – okre ślo ne go w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 usta wy z dnia 27 kwiet -
nia 2001 r. Pra wo ochro ny śro do wi ska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)
– oraz pla no wa ne go przed się wzię cia in ne go niż okre ślo ne w art. 51 ust. 1 pkt 1
i 2 usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska, któ re nie jest bez po śred nio zwią za ne
z ochro ną ob sza ru Na tu ra 2000 lub nie wy ni ka z tej ochro ny, je że li mo że ono
zna czą co od dzia ły wać na ten ob szar, jest do pusz czal na wy łącz nie po uzy ska -
niu de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re ali za cję przed -
się wzię cia, zwa nej da lej „de cy zją o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach”.

Wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach wy ma ga prze pro wa dze -
nia po stę po wa nia w spra wie oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko, któ re dla te go
sa me go przed się wzię cia prze pro wa dza się jed no krot nie i wy da nie na stę pu je
przed uzy ska niem:
1) de cy zji o po zwo le niu na bu do wę obiek tu bu dow la ne go, de cy zji o za twier dze -

niu pro jek tu bu dow la ne go oraz de cy zji o po zwo le niu na wzno wie nie ro bót bu -
dow la nych – na pod sta wie usta wy Pra wo bu dow la ne,

2) de cy zji o po zwo le niu na roz biór kę obiek tów ją dro wych – na pod sta wie usta wy
Pra wo bu dow la ne,

3) kon ce sji na po szu ki wa nie lub roz po zna wa nie złóż ko pa lin, na wy do by wa nie
ko pa lin ze złóż, na bez zbior ni ko we ma ga zy no wa nie sub stan cji oraz skła do wa -
nie od pa dów w gó ro two rze, w tym w pod ziem nych wy ro bi skach gór ni czych –
na pod sta wie usta wy z 4 lu te go 1994 r. Pra wo geo lo gicz ne i gór ni cze (Dz. U.

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.),
4) po zwo le nia wod no praw ne go na wy ko na nie urzą dzeń wod nych – na pod sta wie

usta wy z 18 lip ca 2001 r. Pra wo wod ne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zm.),
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5) de cy zji usta la ją cej wa run ki pro wa dze nia ro bót po le ga ją -
cych na re gu la cji wód oraz bu do wie wa łów prze ciw po -
wo dzio wych, a tak że ro bót me lio ra cyj nych, od wod nień
bu dow la nych oraz in nych ro bót ziem nych zmie nia ją cych
sto sun ki wod ne na te re nach o szcze gól nych war to ściach
przy rod ni czych, zwłasz cza na te re nach, na któ rych znaj -
du ją się sku pie nia ro ślin no ści o szcze gól nej war to ści
z punk tu wi dze nia przy rod ni cze go, te re nach o wa lo rach
kra jo bra zo wych i eko lo gicz nych, te re nach ma so wych lę -
gów ptac twa, wy stę po wa nia sku pień ga tun ków chro nio -
nych oraz tar lisk, zi mo wisk, prze pła wek i miejsc ma so wej
mi gra cji ryb i in nych or ga ni zmów wod nych – na pod sta -
wie prze pi sów usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro -
nie przy ro dy (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

6) de cy zji o za twier dze niu pro jek tu sca le nia lub wy mia ny
grun tów – na pod sta wie usta wy z dnia 26 mar ca 1982 r.
o sca la niu i wy mia nie grun tów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178,
poz. 1749 ze zm.),

7) de cy zji o zmia nie la su na uży tek rol ny – na pod sta wie usta -
wy z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 45, poz. 435 ze zm.),

8) de cy zji o usta le niu lo ka li za cji au to stra dy – na pod sta wie
usta wy z dnia 27 paź dzier ni ka 1994 r. o au to stra dach płat -
nych oraz o Kra jo wym Fun du szu Dro go wym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.),

9) de cy zji o usta le niu lo ka li za cji dro gi kra jo wej – na pod sta -
wie usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za -
sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie
dróg kra jo wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zm.).

Wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach
na stę pu je tak że przed do ko na niem zgło sze nia bu do wy lub
wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych oraz zgło sze nia zmiany
spo so bu użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści
– na pod sta wie usta wy Pra wo bu dow la ne. De cy zję o śro do -
wi sko wych uwa run ko wa niach do łą cza się do wnio sku o wy -
da nie po wyż szych de cy zji. Wnio sek ten po wi nien być
zło żo ny nie póź niej niż przed upły wem dwóch lat od dnia,
w któ rym de cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach sta -
ła się osta tecz na.

Po stę po wa nie w przed mio cie wy da nia de cy zji o śro do wi -
sko wych uwa run ko wa niach wsz czy na się na wnio sek pod -
mio tu po dej mu ją ce go re ali za cję przed się wzię cia.
Do wnio sku o wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko -
wa niach na le ży do łą czyć:
1) po świad czo ną przez wła ści wy or gan ko pię ma py ewi den -

cyj nej z za zna czo nym prze bie giem gra nic te re nu, któ re go
do ty czy wnio sek oraz obej mu ją cej ob szar, na któ ry bę -
dzie od dzia ły wać przed się wzię cie lub też wy pis i wy rys
z miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, je że li plan ten zo stał uchwa lo ny;

2) in for ma cję o pla no wa nym przed się wzię ciu lub ra port
o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do wi sko.
Zgod nie z art. 51 ust. 1 usta wy z dnia 27 kwiet nia 2001 r.

Pra wo ochro ny śro do wi ska (usta wa p. o. s), spo rzą dze nia
ra por tu o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do wi sko wy -
ma ga ją:
1) pla no wa ne przed się wzię cia mo gą ce zna czą co od dzia ły -

wać na śro do wi sko,
2) pla no wa ne przed się wzię cia mo gą ce zna czą co od dzia ły -

wać na śro do wi sko, dla któ rych obo wią zek jest usta lo ny
na pod sta wie art. 51 ust. 2 usta wy p. o. s.,

3) pla no wa ne przed się wzię cia mo gą ce zna czą co od dzia ły -
wać na ob szar Na tu ra 2000, dla któ rych obo wią zek jest
usta lo ny na pod sta wie art. 51 ust. 2 usta wy p. o. s.
Za pi sy usta wy p. o. s. (art. 51 ust. 2) wska zu ją, że obo wią -

zek spo rzą dze nia ra por tu dla pla no wa ne go przed się wzię -
cia, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3 usta wy p. o. s.,
stwier dza w dro dze po sta no wie nia, or gan wła ści wy do wy -
da nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach, okre -
śla jąc jed no cze śnie za kres ra por tu (in for ma cji)
o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do wi sko.

Po sta no wie nie wy da je się rów nież, je że li or gan nie stwier -
dzi po trze by spo rzą dze nia ra por tu.

W przy pad ku przed się wzięć mo gą cych zna czą co od dzia -
ły wać na ob szar Na tu ra 2000, za kres ra por tu o od dzia ły wa -
niu przed się wzię cia na śro do wi sko po wi nien być
ogra ni czo ny do okre śle nia od dzia ły wa nia przed się wzię cia
w od nie sie niu do sie dlisk przy rod ni czych oraz ga tun ków ro -
ślin i zwie rząt, dla któ rych ochro ny zo stał wy zna czo ny ob -
szar Na tu ra 2000.

Obo wią zek spo rzą dze nia ra por tu o od dzia ły wa niu przed -
się wzię cia na śro do wi sko stwier dza się ob li ga to ryj nie dla
przed się wzięć, o któ rych mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 2, je że li
moż li wość re ali za cji przed się wzię cia uza leż nio na jest
od usta no wie nia ob sza ru ogra ni czo ne go użyt ko wa nia.
W pro wa dzo nym przez or gan po stę po wa niu w spra wie oce -
ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko okre śla się, ana li zu je oraz
oce nia:
1) bez po śred ni i po śred ni wpływ da ne go przed się wzię cia

na:
a) śro do wi sko oraz zdro wie i wa run ki ży cia lu dzi,
b) do bra ma te rial ne,
c) za byt ki,
d) wza jem ne od dzia ły wa nie mię dzy czyn ni ka mi, o któ -

rych mo wa w lit. a)-c),
e) do stęp ność do złóż ko pa lin,

2) moż li wo ści oraz spo so by za po bie ga nia i ogra ni cza nia ne -
ga tyw ne go od dzia ły wa nia na śro do wi sko,

3) wy ma ga ny za kres mo ni to rin gu.

Wnio sko daw ca przed zło że niem wnio sku o wy da nie de -
cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach mo że zwró cić się
o stwier dze nie, w dro dze po sta no wie nia, czy za cho dzi po -
trze ba spo rzą dze nia ra por tu o od dzia ły wa niu pla no wa ne go
przed się wzię cia na śro do wi sko oraz, w przy pad ku stwier -
dze nia ta kie go obo wiąz ku, o okre śle nie za kre su te go ra por -
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tu. Do za py ta nia na le ży do łą czyć in for ma cje o pla no wa nym
przed się wzię ciu, za wie ra ją ce w szcze gól no ści da ne o:
1) ro dza ju, ska li i usy tu owa niu przed się wzię cia,
2) po wierzch ni zaj mo wa nej nie ru cho mo ści, a tak że obiek tu

bu dow la ne go oraz do tych cza so wym spo so bie ich wy ko -
rzy sty wa nia i po kry ciu sza tą ro ślin ną,

3) ro dza ju tech no lo gii,
4) ewen tu al nych wa rian tach przed się wzię cia,
5) prze wi dy wa nej ilo ści wy ko rzy sty wa nej wo dy i in nych wy -

ko rzy sty wa nych su row ców, ma te ria łów, pa liw oraz ener gii,
6) roz wią za niach chro nią cych śro do wi sko,
7) ro dza jach i prze wi dy wa nej ilo ści wpro wa dza nych do śro -

do wi ska sub stan cji lub ener gii przy za sto so wa niu roz wią -
zań chro nią cych śro do wi sko,

8) moż li wym trans gra nicz nym od dzia ły wa niu na śro do wi sko,
9) ob sza rach pod le ga ją cych ochro nie na pod sta wie usta wy

z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy znaj du ją -
cych się w za się gu zna czą ce go od dzia ły wa nia przed się -
wzię cia.

Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach stwier dza obo wią zek spo rzą dze nia ra -
por tu i okre śla je go za kres po za się gnię ciu opi nii:
1) or ga nu ochro ny śro do wi ska oraz pań stwo we go po wia to -

we go in spek to ra sa ni tar ne go (or ga nu, o któ rym mo wa
w art. 57 usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska),

2) wo je wo dy w przy pad ku przed się wzięć, któ re mo gą zna -
czą co od dzia ły wać na ob szar Na tu ra 2000 i nie są bez po -
śred nio zwią za ne z ochro ną te go ob sza ru lub nie wy ni ka ją
z tej ochro ny.

Or gan za się ga ją cy opi nii przed kła da wnio sek o wy da nie
de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach oraz in for ma -
cje za wie ra ją ce da ne o pla no wa nym przed się wzię ciu.

Wnio sko daw ca przed zło że niem wnio sku o wy da nie de -
cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach mo że zwró cić się
z za py ta niem do or ga nu wła ści we go do wy da nia tej de cy zji
o okre śle nie za kre su ra por tu o od dzia ły wa niu przed się wzię -
cia na śro do wi sko dla przed się wzięć, o któ rych mo wa
w art. 51 ust. 1 pkt 1 usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska.

Do za py ta nia, o któ rym mo wa w art. 51 ust. 1 usta wy Pra -
wo ochro ny śro do wi ska, na le ży do łą czyć in for ma cje o pla -
no wa nym przed się wzię ciu, za wie ra ją ce w szcze gól no ści
da ne o:
1) ro dza ju, ska li i usy tu owa niu przed się wzię cia,
2) po wierzch ni zaj mo wa nej nie ru cho mo ści, a tak że obiek tu

bu dow la ne go oraz do tych cza so wym spo so bie ich wy ko -
rzy sty wa nia i po kry ciu sza tą ro ślin ną,

3) ro dza ju tech no lo gii,
4) ewen tu al nych wa rian tach przed się wzię cia,
5) prze wi dy wa nej ilo ści wy ko rzy sty wa nej wo dy i in nych

wy ko rzy sty wa nych su row ców, ma te ria łów, pa liw oraz
ener gii,

6) roz wią za niach chro nią cych śro do wi sko,
7) ro dza jach i prze wi dy wa nej ilo ści wpro wa dza nych do śro -

do wi ska sub stan cji lub ener gii przy za sto so wa niu roz wią -
zań chro nią cych śro do wi sko,

8) moż li wym trans gra nicz nym od dzia ły wa niu na śro do wi sko,
9) ob sza rach pod le ga ją cych ochro nie na pod sta wie usta wy

z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy znaj du ją -
cych się w za się gu zna czą ce go od dzia ły wa nia przed się -
wzię cia.

Wnio sko daw ca wnio sku je o wy da nie de cy zji o śro do wi -
sko wych uwa run ko wa niach zgo dy na re ali za cję przed się -
wzię cia za łą cza jąc:
1. po świad czo ną przez wła ści wy or gan ko pię ma py ewi den -

cyj nej z za zna czo nym prze bie giem gra nic te re nu, któ re go
do ty czy wnio sek oraz obej mu ją cej ob szar, na któ ry od -
dzia ły wać bę dzie przed się wzię cie (1 egz.),

2. in for ma cję o pla no wa nym przed się wzię ciu za wie ra ją cą
w szcze gól no ści da ne o:
1) ro dza ju, ska li i usy tu owa niu przed się wzię cia,
2) po wierzch ni zaj mo wa nej nie ru cho mo ści, a tak że

obiek tu bu dow la ne go oraz do tych cza so wym spo so bie
ich wy ko rzy sty wa nia i po kry ciu sza tą ro ślin ną,

3) ro dza ju tech no lo gii,
4) ewen tu al nych wa rian tach przed się wzię cia,
5) prze wi dy wa nej ilo ści wy ko rzy sty wa nej wo dy i in nych

wy ko rzy sty wa nych su row ców, ma te ria łów, pa liw
i ener gii,

6) roz wią za niach chro nią cych śro do wi sko,
7) ro dza jach i prze wi dy wa nej ilo ści wpro wa dza nych

do śro do wi ska sub stan cji lub ener gii przy za sto so wa -
niu roz wią zań chro nią cych śro do wi sko,

8) moż li wych trans gra nicz nym od dzia ły wa niu na śro do -
wi sko,

9) ob sza rach pod le ga ją cych ochro nie na pod sta wie usta -
wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy znaj -
du ją cych się w za się gu zna czą ce go od dzia ły wa nia
przed się wzię cia,

3. ra por tu od dzia ły wa nia na śro do wi sko (je śli uzy skał po sta -
no wie nie o obo wiąz ku spo rzą dze nia ra por tu),

4. wy pis i wy rys z miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, je że li plan ten zo stał uchwa lo ny.
Wła ści wy or gan wy da je de cy zję o śro do wi sko wych uwa -

run ko wa niach po stwier dze niu zgod no ści lo ka li za cji przed -
się wzię cia z usta le nia mi miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, je że li plan ten zo stał
uchwa lo ny.

W de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach wła ści -
wy or gan okre śla:
1) ro dzaj i miej sce re ali za cji przed się wzię cia,
2) wa run ki wy ko rzy sty wa nia te re nu w fa zie re ali za cji i eks -

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

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

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

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

6) w przy pad ku, o któ rym mo wa w art. 135 ust. 1 usta wy p.
o.s. – stwier dze nie ko niecz no ści utwo rze nia ob sza ru
ogra ni czo ne go użyt ko wa nia.
Za łącz ni kiem do de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa -

niach jest cha rak te ry sty ka ca łe go przed się wzię cia.
De cy zją o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach moż -

na na wnio sko daw cę na ło żyć obo wiąz ki:
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Wna stęp nych la tach na le ży spo -
dzie wać się czę ściej sto so wa -
nia „Czer wo nej Książ ki” ja ko

„lep szej” dla za pew nie nia wy ma gań
i za bez pie cze nia stro ny fi nan so wej za -
ma wia ją ce go. Dla te go ty pu kon trak -
tów sto so wa ny jest naj czę ściej sys tem
ob mia ro wy ro bót, co po zwa la za ma -
wia ją ce mu pła cić tyl ko za ro bo ty fak -
tycz nie wy ko na ne. Wpraw dzie ry zy ko
nie ści sło ści przy go to wa nej spe cy fi ka -
cji istot nych wa run ków za mó wie nia
(w tym do ku men ta cji pro jek to wej i spe -
cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od -
bio ru ro bót) jest po stro nie
za ma wia ją ce go, ale ła twiej jest póź niej
kon tro lo wać re ali za cję ro bót w opar ciu
o zna ne i kom plet ne wa run ki re ali za cji

(pro jekt bu dow la ny, pro jekt wy ko naw -
czy, spe cy fi ka cje tech nicz ne wy ko na -
nia i od bio ru ro bót, przed miar ro bót).
Za ma wia ją cy po wi nien do pre cy zo wać
swo je wy ma ga nia na eta pie pro jek to -
wa nia, oraz przy go to wa nia za mó wie nia
i mo że po pra wić w trak cie pro jek to wa -
nia na wet błęd ne za ło że nia ja kie prze -
ka zał do biu ra pro jek to we go.
Za ma wia ją cy na eta pie pro jek to wa nia,
w mia rę po stę pu prac pro jek to wych,
ma ła twość kon tro lo wa nia za mie rzo -
nych ce lów i pa ra me trów pro jek to wa -
nia. Mo że bez więk szych prze szkód
do ko nać sto sow nych po pra wek w wy -
ma ga niach po sta wio nych pro jek tan -
tom, bez na ra ża nia się na do tkli we
skut ki fi nan so we, co ma miej sce, gdy
pro jek to wa nie le ży po stro nie wy ko -
naw cy ro bót. Trze ba tyl ko pa mię tać, że
przed miar ro bót ma do ty czyć tyl ko ro -
bót pod sta wo wych, prze ka zy wa nych
za ma wia ją ce mu, a nie ro bót tym cza so -
wych, któ re są po trzeb ne do wy ko na nia
ro bót pod sta wo wych.

Czer wo na książ ka nie wy klu cza rów -
nież sto so wa nia ry czał to we go sys te mu
roz li cze nia z wy ko naw cą, lub mie sza ne -
go sys te mu, na któ ry skła da się część

ro bót roz li cza nych ob mia ro wo, a część
ry czał to wo. Ten mie sza ny sys tem roz li -
cze nia ro bót, w mo im prze ko na niu,
naj le piej za bez pie cza in te re sy za ma wia -
ją ce go. Ry czał to we po zy cje roz li cze nio -
we po win ny mieć miej sce dla ro bót,
któ re trud no jest po mie rzyć np. pra ce
re fu la cyj ne, po głę biar skie, ziem ne itp.,
a sys tem ob mia ro wy dla np. pa lo wa nia,
ścia nek szczel nych, to ro wisk itp. 

„Żół ta książ ka”, o któ rej naj czę ściej
w Pol sce mó wi się „za pro jek tuj i bu -
duj”, prze no si ele ment ry zy ka na wy ko -
naw cę, ale pod wa run kiem, że
pro gram funk cjo nal no -użyt ko wy zo sta -
nie przy go to wa ny zgod nie z wy ma ga -
nia mi okre ślo ny mi w roz dzia le 2
Roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my do ku -
men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji
tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro -
bót bu dow la nych oraz pro gra mu funk -
cjo nal no -użyt ko we go. Za kres ten nie
po zo sta wia wąt pli wo ści, że za ma wia ją -
cy jest zo bo wią za ny na eta pie prze tar -
gu znać do kład nie swo je wy ma ga nia,
a więc z gó ry mu si „wie dzieć, cze go
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1) do ty czą ce za po bie ga nia, ogra ni cza nia oraz mo ni to ro wa -
nia od dzia ły wa nia przed się wzię cia na śro do wi sko, a tak -
że wy ko na nia kom pen sa cji przy rod ni czej,

2) przed sta wie nia ana li zy po re ali za cyj nej, okre śla jąc za kres
oraz ter min jej przed sta wie nia, w przy pad ku przed się -
wzięć, dla któ rych spo rzą dza się ra port o od dzia ły wa niu
przed się wzię cia na śro do wi sko.
Or gan wła ści wy do wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych

uwa run ko wa niach za pew nia moż li wość udzia łu spo łe czeń -
stwa w po stę po wa niu, w ra mach któ re go spo rzą dza ny jest
ra port o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do wi sko.
Na po sta no wie nia or ga nu do ty czą ce śro do wi sko wych uwa -
run ko wań przy słu gu je za ża le nie.

2. Udział spo łe czeń stwa w po stę po wa niu
w spra wie wy da nia de cy zji do ty czą cej
śro do wi sko wych uwa run ko wań

Spo łecz na świa do mość pro ble mów ochro ny śro do wi ska
od gry wa co raz więk szą ro lę w pro ce sie po dej mo wa nia de -
cy zji. Dla te go też klu czo wą ro lę w uni ka niu czy przy naj mniej
mi ni ma li zo wa niu kon flik tów ma prze ka za nie spo łe czeń stwu
peł nych i do kład nych in for ma cji o pla no wa nym przed się -
wzię ciu.

Z te go wzglę du, udział spo łe czeń stwa jest waż nym ele -
men tem w pro ce sie wy da wa nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach, prze wi dzia nym w re gu la cjach praw nych
usta wy Pra wo ochro ny śro do wi ska. Moż li wość udzia łu spo -
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chce”. Wy ko naw ca bę dzie zo bo wią za -
ny do wy ko na nia w ra mach kwo ty ry -
czał to wej, tyl ko ta kie go za kre su, ja ki
spre cy zo wał za ma wia ją cy w pro gra -
mie funk cjo nal no -użyt ko wym. Trze ba
zwró cić uwa gę, że pro gram ten mu si
za wie rać wa run ki wy ko na nia i od bio ru
ro bót bu dow la nych od po wia da ją ce za -
war to ści spe cy fi ka cji tech nicz nych wy -
ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych,
któ rych za kres pre cy zu je Roz po rzą dze -
nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2
wrze śnia 2004 r. Przy go to wa nie spe cy -
fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio -
ru ro bót w za kre sie wy ma ga nym dla
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go,
wy ma ga zna jo mo ści prak tycz nie
wszyst kich da nych, któ re znaj du ją się
w pro jek cie bu dow la nym, cho ciaż
część ry sun ko wa mo że być ogra ni czo -
na i w do wol nej ska li. Jed no jest 
pew ne, ta ki pro gram funk cjo nal no -
-użyt ko wy mu si przy go to wać biu ro pro -
jek to we spe cja li zu ją ce się w ro bo tach
bę dą cych przed mio tem za mó wie nia.
Z mo ich do świad czeń wy ni ka, że
w Pol sce nie przy wią zu je się wa gi
do po praw ne go opra co wa nia pro gra -
mu funk cjo nal no -użyt ko we go, co jest
po wo dem, że kon trakt ni gdy nie koń -
czy się na wy na gro dze niu ry czał to wym,
a pod le ga cią głym mo dy fi ka cjom i uzu -
peł nie niom. Do pie ro na eta pie wy ko -
naw stwa za ma wia ją cy w mia rę
po stę pu ro bót do pre cy zo wu je swo je
wy ma ga nia. Jest to wy nik nie prze strze -
ga nia na eta pie przy go to wa nia prze tar -
gu obo wiąz ków cią żą cych
na za ma wia ją cym, spre cy zo wa nych
w Usta wie Pra wo za mó wień pu blicz -
nych, gdzie za ma wia ją cy ob li ga to ryj nie
do ko nu je opi su przed mio tu za mó wie -

nia przed je go udzie le niem, w spo sób
jed no znacz ny i wy czer pu ją cy, za po mo -
cą do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia -
łych okre śleń, uwzględ nia jąc wszyst kie
wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce
mieć wpływ na spo rzą dze nie ofer ty
(art. 29 ust. 1 p. z. p.). Wszel kie istot ne
pra wa i obo wiąz ku stron umo wy o za -
mó wie nie pu blicz ne mu szą być de fi ni -
tyw nie spre cy zo wa ne. Nie mo gą być
ozna czo ne je dy nie w spo sób ogól ny,
z za mia rem póź niej sze go ich do dat ko -
we go do okre śle nia, w trak cie re ali za -
cji umo wy o wy ko na nie za mó wie nia.
Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu -
ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r., zo sta ło wy -
da ne na pod sta wie art. 31 ust. 4 usta wy
z dnia 29 stycz nia 2004 r. Pra wo za mó -
wień pu blicz nych, a więc nie prze -
strze ga nie ure gu lo wań za war tych
w tym roz po rzą dze niu skut ku je na ru -
sze niem usta wy Pra wo za mó wień pu -
blicz nych i od po wie dzial no ścią
za na ru sze nie dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych (usta wa z dnia 17 grud -
nia 2004 r.). Na ru sze niem dys cy pli ny
fi nan sów pu blicz nych jest m. in. prze kro -
cze nie za kre su upraw nie nia i wy ko rzy -
sta nia środ ków pu blicz nych nie zgod nie
z obo wią zu ją cy mi pro ce du ra mi i prze pi -
sa mi pra wa. Na ru sze niem dys cy pli ny fi -
nan sów pu blicz nych jest zmia na umo wy
w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go
z na ru sze niem prze pi sów o za mó wie -
niach pu blicz nych (art. 17 ust. 6 usta wy).
Na ru sze niem dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych jest rów nież za nie cha nie dzia -
ła nia, do któ re go oso by by ły
zo bo wią za ne (art. 23). Od po wie dzial ność
jest po no szo na za rów no za umyśl ne, jak
i nie umyśl ne na ru sze nie dys cy pli ny fi -
nan sów pu blicz nych (art. 22).

Warunki kon trak to we 
FI DI C2 i in ży nier 
w kontr ak cie

W za mó wie niach pu blicz nych Wa -
run ki kon trak to we FI DIC wy ko rzy sty -
wa ne są ja ko stan dar do we pro ce du ry
(wa run ki umow ne) re ali za cji pro jek tów
pu blicz nych i współ fi nan so wa nych
z fun du szy eu ro pej skich. Po zwa la ją
one na oce nę pra wi dło wo ści za rzą dza -
nia in we sty cją i wy ko rzy sta nia środ -
ków. Wa run ki kon trak to we FI DIC
zo sta ły wy ko rzy sta ne po woj nie świa to -
wej w re ali za cji przed się wzięć fi nan so -
wa nych przez Bank Świa to wy i EBOR.
Wa run ki kon trak to we FI DIC, to jed no li -
te pro ce du ry re ali za cji in we sty cji na ca -
łym świe cie, sta no wią ce uła twie nie dla
za an ga żo wa ne go per so ne lu. Za ma wia -
ją cy ocze ku je od wy ko naw cy „po rząd -
nie” wy ko na ne go przed się wzię cia,
w za ło żo nym cza sie i kosz cie. Wy ko -
naw ca ocze ku je od po wied nich wa run -
ków wy ko na nia pra cy, uczci we go
i zrów no wa żo ne go za sto so wa nia kon -
trak tu i szyb kiej za pła ty te go, co ma
pra wo otrzy mać. Isto tą jest utrzy ma nie
roz sąd nej rów no wa gi mię dzy wy ma ga -
nia mi i in te re sa mi za in te re so wa nych
stron – spra wie dli wy po dział ry zy ka, za -
gro żeń i od po wie dzial no ści. Wy biór cze
sto so wa nie Wa run ków kon trak to wych
FI DIC, a w szcze gól no ści po wo du ją ce
ogra ni cze nie praw wy ko naw cy, w kon -
se kwen cji pro wa dzi do wzro stu kosz -
tów re ali za cji in we sty cji, w wy ni ku
oce ny pod wyż szo ne go ry zy ka przez
wy ko naw cę. Wa run ki kon trak to we FI -
DIC, po nie wiel kich mo dy fi ka cjach,
po zo sta ją w zgod no ści z Usta wą Pra wo
za mó wień pu blicz nych, Pra wem Bu -

konsulting

łe czeń stwa przy czy nia się do wzro stu po czu cia przy na leż no -
ści do spo łecz no ści lo kal nej i od po wie dzial no ści za spra wy
pu blicz ne u wszyst kich uczest ni ków po stę po wa nia, czy li or -
ga nów pro wa dzą cych po stę po wa nie, or ga nów opi niu ją cych
i uzgad nia ją cych, wnio sko daw ców, a tak że róż nych grup
spo łecz nych i miesz kań ców.

Udział spo łe czeń stwa bar dzo czę sto przy czy nia się
do zwięk sze nia świa do mo ści skut ków pla no wa nych przed -
się wzięć dla śro do wi ska, a za tem włą cze nie spo łe czeń stwa
w pro ces de cy zyj ny mo że sta no wić do dat ko wy ele ment pro -
ce su ko mu ni ka cji z or ga na mi ad mi ni stra cji. W efek cie kon -
se kwent ne go pro wa dze nia te go pro ce su mo że za cie śnić się
po ro zu mie nie i kon takt ad mi ni stra cji z miesz kań ca mi, a tak -
że na stą pić wzrost za ufa nia i spo łecz nej ak cep ta cji dla po -
dej mo wa nych de cy zji. Je że li po wsta je ta kie po ro zu mie nie
i wzrost świa do mo ści, szcze gól nie wśród spo łecz no ści lo -
kal nej, or ga nom ad mi ni stra cji, szcze gól nie na szcze blu
gmin nym, ła twiej jest wpro wa dzać i wdra żać roz wią za nia

ma ją ce na ce lu ochro nę śro do wi ska – na wet ta kie, jak wy -
sy pi ska od pa dów lub oczysz czal nie ście ków, któ re zwy kle
nie cie szą się po par ciem spo łecz nym.

Do klu czo wych ele men tów pro ce du ry udzia łu spo łecz ne -
go w po stę po wa niu w spra wie wy da nia de cy zji za li cza my:
1) po wia do mie nie (po da nie do pu blicz nej wia do mo ści) o wsz -

czę ciu po stę po wa nia oraz o umiesz cze niu, w pu blicz nie do -
stęp nym wy ka zie, in for ma cji o moż li wo ści za po zna nia się
z do ku men ta cją spra wy oraz zło że nia uwag i wnio sków;

2) za po zna nie się z do ku men ta cją w spra wie;
3) zło że nie uwag i wnio sków;
4) roz pa trze nie przez or gan uwag i wnio sków;
5) po wia do mie nie (po da nie do pu blicz nej wia do mo ści)

o pod ję ciu roz strzy gnię cia i moż li wo ści za po zna nia się
z nim wraz z to wa rzy szą cą mu in for ma cją o zgło szo nych
uwa gach i wnio skach oraz spo so bie ich wy ko rzy sta nia;

6) ewen tu al ne prze pro wa dze nie pu blicz nej roz pra wy ad mi -
ni stra cyj nej.

V
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dow la nym, Ko dek sem Cy wil nym, oraz
Ko dek sem po stę po wa nia cy wil ne go.

Wa run ki Kon trak to we
Za gad nie nia re gu lu ją ce re ali za cję

Kon trak tu przez Wy ko naw cę, płat no ści
do ko ny wa ne na mo cy Kon trak tu, jak
rów nież za gad nie nia do ty czą ce ry zy ka,
praw i obo wiąz ków stron, znaj du ją się
w Wa run kach Kon trak to wych Ogól nych,
Wa run kach Kon trak to wych Szcze gól -
nych i Za łącz ni ku do Ofer ty. Je śli nie da
się unik nąć po wtó rzeń jed ne go i te go
sa me go za gad nie nia w róż nych roz dzia -
łach po szcze gól nych do ku men tów, za -
ma wia ją cy po wi nien do ło żyć sta rań,
aby unik nąć wszel kich sprzecz no ści,
lub nie zgod no ści po mię dzy klau zu la mi
do ty czą cy mi te go sa me go te ma tu.

Po sta no wie nia Wa run ków Kon trak to -
wych dla Bu do wy (dla Ro bót In ży nie ryj -
no – Bu dow la nych Pro jek to wa nych przez
Za ma wia ją ce go) Wy da nie FI DIC 1999,
tzw. „Czer wo na Książ ka”, są za le ca ne dla
ogól ne go za sto so wa nia dla ta kich ro bót.
Dla ofi cjal ne go użyt ku Wa run ków Kon -
trak tu, FI DIC uzna je ja ko au ten tycz ny
tekst, an giel ską wer sję tych Wa run ków.
Wa run ki te sto so wa ne są wte dy, gdy za -
ma wia ją cy przy go tu je do ku men ta cję
pro jek to wą, spe cy fi ka cje tech nicz ne wy -
ko na nia i od bio ru ro bót, oraz ogło si prze -
targ na wy bór wy ko naw cy ro bót. Je że li
za ma wia ją cy przy go tu je tyl ko pro gram
funk cjo nal no -użyt ko wy przed się wzię cia
(wy ma ga nia za ma wia ją ce go) to wów -
czas sto su je tzw. „Żół tą Książ kę” i naj czę -
ściej ry czał to wą for mę roz li cze nia ro bót.
Wów czas obo wiąz kiem wy ko naw cy jest
za pro jek to wa nie (wy ko na nie do ku men ta -
cji pro jek to wej), a na stęp nie re ali za cja ro -
bót bu dow la nych. 

Przy opra co wa niu Wa run ków Kon -
trak to wych uzna no, że o ile licz ne po -
sta no wie nia mo gą być sto so wa ne
po wszech nie, o ty le pew na licz ba po -
sta no wień mu si być z ko niecz no ści
zmie nia na bio rąc pod uwa gę oko licz -
no ści i miej sce, w któ rym ma ją być re -

ali zo wa ne ro bo ty. Wa run ki Kon trak to -
we Wa run ki Ogól ne, no szą na zwę:
Część I Wa run ki Ogól ne i nie są zwy -
cza jo wo za łą cza ne do do ku men ta cji
prze tar go wej. Wa run ki Ogól ne po wią -
za ne są z Wa run ka mi Szcze gól ny mi na -
zy wa ny mi Czę ścią II, przez
od po wied nią nu me ra cję klau zul tak,
aby Część I i II ra zem two rzy ły WA -
RUN KI, sta no wią ce o pra wach i obo -
wiąz kach stron. Wa run ki Ogól ne
zo sta ły opra co wa ne z uwzględ nie niem
po rad praw nych i sta no wią zrów no wa -
żo ny do ku ment dla za ma wia ją ce go
i wy ko naw cy. Z te go też po wo du FI DIC
za le ca, aby by ły one przyj mo wa ne bez
zbęd ne go do ko ny wa nia zmian.

Część II mu si być spe cjal nie opra co -
wa na ce lem do sto so wa nia do każ de go
in dy wi du al ne go Kon trak tu. Dla po mo cy
w opra co wa niu Czę ści II, ma te riał ob -
ja śnia ją cy i przy kła dy klau zul zo sta ły
wy da ne wraz z Wa run ka mi w osob no
opra co wa nym do ku men cie za ty tu ło wa -
nym „Wa run ki Kon trak to we dla Bu do wy
– Wska zów ki do spo rzą dze nia szcze -
gól nych wa run ków Kon trak tu.” Wska -
zów ki zo sta ły wy da ne do „Czer wo nej
książ ki” i od dziel nie do „Żół tej ksiąz ki”.

Wa run ki Czę ści II mo gą być po -
trzeb ne z jed ne go, lub kil ku po niż szych
po wo dów:
n tam, gdzie z tre ści Czę ści I wy ni ka,

że dal sze in for ma cje są za war te
w Czę ści II, a Wa run ki nie są kom -
plet ne bez tej in for ma cji,

n tam, gdzie z tre ści Czę ści I wy ni ka,
że do dat ko we in for ma cje mo gą być
za war te w Czę ści II, ale Wa run ki by -
ły by kom plet ne mi mo bra ku da nej
in for ma cji,

n tam, gdzie ro dzaj, oko licz no ści lub
lo ka li za cja Ro bót uza sad nia ją wpro -
wa dze nie do dat ko wych wa run ków
lub ich czę ści,

n tam, gdzie pra wo kra ju3 lub wy jąt ko -
we oko licz no ści uza sad nia ją po trze -
bę zmian w Czę ści I. Ta kie zmia ny
mo gą być do ko na ne przez stwier -
dze nie w Czę ści II, że Klau zu la, lub

jej część w Czę ści I, zo sta ją skre ślo -
ne i po da ją za mien ną Klau zu lę, lub
jej część, sto sow nie do oko licz no ści.

In ży nier
In ży nier w kontr ak cie nie jest stro ną

kon trak tu. Tam gdzie wy ma ga się od In -
ży nie ra dzia ła nia uzna nio we go, to po wi -
nien dzia łać bez stron nie, bez wzglę du
na sta tus za trud nie nia. Tyl ko ta ka oso ba
da je gwa ran cję obiek tyw nej oce ny prze -
strze ga nia po sta no wień kon trak tu (umo -
wy). In ży nier mo że in ter pre to wać kon trakt
tyl ko tak, jak jest on na pi sa ny. In ży nier za -
trud nia In spek to rów Nad zo ru zgod nie
z Pra wem Bu dow la nym, i za ich dzia ła nia
na ru sza ją ce pra wo jest od po wie dzial ny.

Kie dy kol wiek In ży nier uzgad nia lub
okre śla ja ką kol wiek spra wę w ra mach
za war te go kon trak tu, to po wi nien prze -
pro wa dzić kon sul ta cje z każ dą ze stron
(wy ko naw cą i za ma wia ją cym), pró bu -
jąc osią gnąć uzgod nie nie sta no wisk. Je -
śli uzgod nie nie nie zo sta nie osią gnię te,
to In ży nier po wi nien do ko nać rze tel ne -
go okre śle nia zgod nie z kon trak tem,
bio rąc pod uwa gę wszyst kie od no śne
oko licz no ści. Na stęp nie In ży nier po wia -
da mia stro ny o każ dym uzgod nie niu lub
okre śle niu, z po da niem szcze gó ło wych
in for ma cji uza sad nia ją cych. Każ da ze
stron zo bo wią za na jest wpro wa dzić
w ży cie każ de uzgod nie nie lub okre śle -
nie, do cza su do pó ki ewen tu al nie nie
zo sta nie sko ry go wa ne przez roz jem -
stwo, ar bi traż, lub sąd (w za leż no ści
od usta leń kon trak to wych). Wszel kie
za tem dzia ła nia In ży nie ra, któ ry uwa ża
się za dzia ła ją ce go w imie niu za ma wia -
ją ce go (wy łącz nie na je go rzecz, ja ko
peł no moc nik), są na ru sze niem za war -
te go kon trak tu. Po nad to In ży nier, któ ry
uwa ża, że dzia ła w imie niu za ma wia ją -
ce go (pełnomocnik), mu si rów nież li -
czyć się z od po wie dzial no ścią
za ewen tu al ne na ru sze nie prze pi sów
o za mó wie niach pu blicz nych i od po -
wie dzial no ści za na ru sze nie dys cy pli ny
fi nan sów pu blicz nych.

konsulting

Warunki kontraktowe
FIDIC w zamówieniach publicznych

V

1 Wa run ki Kon trak to we FI DIC z 1999 r.
2 Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja In ży nie rów Kon sul tan tów (FI DIC), do któ rej na le ży pol skie Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców (SI DiR).
3 Do ty czy szcze gól nie Usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych i Usta wy Pra wo bu dow la ne, ale rów nież Ko dek su Cy wil ne go.
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Opis przed mio tu
za mó wie nia

Za ma wia ją cy ob li ga to ryj nie do ko nu -
je opi su przed mio tu za mó wie nia
przed je go udzie le niem. Przed miot za -
mó wie nia opi su je się w spo sób jed no -
znacz ny i wy czer pu ją cy, za po mo cą
do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia -
łych okre śleń, uwzględ nia jąc wszyst kie
wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce
mieć wpływ na spo rzą dze nie ofer ty
(art. 29 ust. 1 p. z. p.). Za ma wia ją cy
z gó ry mu si „wie dzieć, cze go chce”.
Uprzed nie szcze gó ło we okre śle nie
przed mio tu za mó wie nia jest nie zbęd -
ne, z po wo du ko niecz no ści stwo rze nia
jed na ko wych pod staw oce ny i po rów -
na nia skła da nych ofert. Wszel kie istot -
ne pra wa i obo wiąz ku stron umo wy
o za mó wie nie pu blicz ne mu szą być de -
fi ni tyw nie spre cy zo wa ne. Nie mo gą
być ozna czo ne je dy nie w spo sób ogól -
ny, z za mia rem póź niej sze go ich do dat -
ko we go do okre śle nia, w trak cie
re ali za cji umo wy o wy ko na nie za mó -
wie nia.

Za ma wia ją cy opi su je przed miot za -
mó wie nia na ro bo ty bu dow la ne (art. 31
p. z. p.) za po mo cą:
n do ku men ta cji pro jek to wej (pro jekt

bu dow la ny, pro jekt wy ko naw czy,
oraz przed miar ro bót),1

n oraz spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko -
na nia i od bio ru ro bót bu dow la ny ch2.

Je że li przed mio tem za mó wie nia jest
za pro jek to wa nie i wy ko na nie ro bót bu -
dow la nych, za ma wia ją cy opi su je
przed miot za mó wie nia za po mo cą pro -
gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go3,
w któ rym opi su je za da nie bu dow la ne,

po da je prze zna cze nie ukoń czo nych
ro bót bu dow la nych, oraz sta wia ne im
wy ma ga nia tech nicz ne, eko no micz ne,
ar chi tek to nicz ne, kon struk cyj ne, in sta -
la cyj ne, ma te ria ło we i funk cjo nal ne.
Wy ma ga nia za ma wia ją ce go po win ny
być okre ślo ne przez po da nie wy ma -
gań do ty czą cych przy go to wa nia te re -
nu bu do wy, ar chi tek tu ry, kon struk cji,
in sta la cji, wy koń cze nia i za go spo da ro -
wa nia te re nu. Pro gram funk cjo nal no -
-użyt ko wy mu si za wie rać wa run ki
wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la -
nych od po wia da ją ce za war to ści spe -
cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia
i od bio ru ro bót bu dow la nych, któ rych
za kres pre cy zu je Roz po rzą dze nie 
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze -
śnia 2004 r. Część in for macyj-
na progra mu funk cjo nal no -użyt ko we go
po win na obej mo wać:
n do ku men ty po twier dza ją ce zgod -

ność za mie rze nia bu dow la ne go
z wy ma ga nia mi wy ni ka ją cy mi z od -
ręb nych prze pi sów,

n oświad cze nie za ma wia ją ce go
stwier dza ją ce je go pra wo do dys po -
no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le
bu dow la ne, 

n prze pi sy praw ne i nor my zwią za ne
z pro jek to wa niem i wy ko na niem za -
mie rze nia bu dow la ne go, 

n ko pię ma py za sad ni czej, 
n wy ni ki ba dań grun to wo -wod nych

na te re nie bu do wy dla po trzeb po sa -
do wie nia obiek tów, 

n za le ce nia kon ser wa tor skie kon ser -
wa to ra za byt ków, 

n in wen ta ry za cję zie le ni,
n da ne do ty czą ce za nie czysz czeń at -

mos fe ry do ana li zy ochro ny po wie -
trza oraz po sia da ne ra por ty, opi nie

lub eks per ty zy z za kre su ochro ny
śro do wi ska, 

n po mia ry ru chu dro go we go, ha ła su
i in nych uciąż li wo ści, 

n inwen ta ry za cję lub do ku men ta cję
obiek tów bu dow la nych, je że li pod le -
ga ją one prze bu do wie, od bu do wie,
roz bu do wie, nad bu do wie, roz biór -
kom lub re mon tom w za kre sie ar chi -
tek tu ry, kon struk cji, in sta la cji
i urzą dzeń tech no lo gicz nych, a tak -
że wska za nia za ma wia ją ce go do ty -
czą ce za cho wa nia urzą dzeń
na ziem nych i pod ziem nych oraz
obiek tów prze wi dzia nych do roz -
biór ki i ewen tu al ne uwa run ko wa nia
tych roz bió rek,

n po ro zu mie nia, zgo dy lub po zwo le nia
oraz wa run ki tech nicz ne i re ali zacyj -
ne zwią za ne z przy łą cze niem obiek -
tu do ist nie ją cych sie ci
wo do cią go wych, ka na li za cyj nych,
ciepl nych, ga zo wych, ener ge tycz -
nych i te le tech nicz nych oraz dróg
sa mo chodo wych, ko le jo wych lub
wod nych, 

n do dat ko we wy tycz ne in we stor skie
i uwa run ko wa nia zwią za ne z bu do -
wą i jej prze pro wa dze niem.
Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk -

tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my do ku -
men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji
tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro -
bót bu dow la nych oraz pro gra mu funk -
cjo nal no -użyt ko we go, zo sta ło wy da ne
na pod sta wie art. 31 ust. 4 usta wy
z dnia 29 stycz nia 2004 r. Pra wo za mó -
wień pu blicz nych, a więc nie prze strze -
ga nie ure gu lo wań za war tych w tym
roz po rzą dze niu skut ku je na ru sze niem
usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych.

Zamówienia
publiczne

Prace poprzedzające zawarcie umowy 
o zamównienie publiczne.

Zbigniew
BOCZEK
Vice Prezes SIDiR

V

1 Za kres i for mę spo rzą dza nia do ku men ta cji pro jek to wej re gu lu je Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w spra wie szcze gó ło we go
za kre su i for my do ku men ta cji pro jek to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych oraz pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go – roz -
dział 2.

2 Spo sób spo rzą dze nia spe cy fi ka cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru ro bót re gu lu je Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – roz -
dział 3.

3 Spo sób spo rzą dze nia pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go re gu lu je Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 2 wrze śnia 2004 r. – roz dział 4.
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Za bez pie cze nie na le ży te go 
wy ko na nia umo wy

Za ma wia ją cy mo że żą dać od wy ko naw cy, któ ry uzy skał za -
mó wie nie, usta no wie nia od po wied nie go za bez pie cze nia na -
le ży te go je go wy ko na nia, któ re słu ży po kry ciu ewen tu al nych
rosz czeń z ty tu łu nie wy ko na nia, lub nie na le ży te go wy ko na nia
umo wy. Je że li wy ko naw ca jest jed no cze śnie gwa ran tem, za -
bez pie cze nie słu ży tak że po kry ciu rosz czeń z ty tu łu gwa ran -
cji ja ko ści (art. 147 ust. 1-2 p. z. p.), lub po kry ciu rosz czeń
z ty tu łu rę koj mi. Cho dzi o stwo rze nie uzu peł nia ją cej pod sta -
wy praw nej za pew nia ją cej za ma wia ją ce mu ścią gal ność
ewen tu al nych rosz czeń, przy słu gu ją cych mu z ty tu łu od szko -
do wań umow nych, wy ni ka ją cych z ko dek su cy wil ne go
(art. 471 k. c.), kar umow nych (art. 483 k. c.), rę koj mi za wa -
dy (art. 556 k. c.), oraz z ty tu łu gwa ran cji ja ko ści (art. 577 k.
c.). Za bez pie cze nie ścią gal no ści rosz czeń prze są dza au to -
ma tycz nie o nie uchron no ści ich za spo ko je nia, wy mu sza jąc
na wy ko naw cy tro skę o na le ży te, wy czer pu ją ce i sta ran ne
speł nie nie świad cze nia. Za bez pie cze nie to mo że być usta -
no wio ne bez po śred nio przez wy ko naw cę, bądź też przez
dzia ła ją cą w je go in te re sie oso bę trze cią. W tym dru gim przy -
pad ku, oso ba trze cia po za spo ko je niu za ma wia ją ce go, na by -
wa wzglę dem wy ko naw cy sto sow ne rosz cze nia re gre so we.

By sko rzy stać z za bez pie cze nia na le ży te go wy ko na nia za -
ma wia ją cy mu si wy ka zać, na ja kiej pod sta wie zgła sza rosz -
cze nie. Wy ko rzy sta nie przez za ma wia ją ce go te go
za bez pie cze nia w za kre sie, w ja kim za ma wia ją cy nie był
upraw nio ny, upraw nia wy ko naw cę do żą da nia od szko do wa -
nia, oraz po kry cia wszel kich strat i wy dat ków, ja kie po niósł
wy ko naw ca w wy ni ku bez za sad ne go wy ko rzy sta nia za bez -
pie cze nia.

Wy na gro dze nie wy ko naw cy
Prze pi sy usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych nie re gu lu -

ją za sad usta la nia wy na gro dze nia w umo wach o za mó wie -
nie pu blicz ne i je go spo so bu roz li cze nia w trak cie re ali za cji
umo wy. Prze pi sy Ko dek su cy wil ne go do ty czą ce umów
na ro bo ty bu dow la ne rów nież nie re gu lu ją za sad usta le nia
i roz li cze nia wy na gro dze nia o ro bo ty bu dow la ne. W związ -
ku z po wyż szym stro ny za wie ra ją ce umo wę o za mó wie nie
pu blicz ne na ro bo ty bu dow la ne mo gą uło żyć sto su nek praw -
ny w tym za kre sie we dług swe go uzna nia, tyl ko aby 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
(art. 3531 k. c. – za sa da swo bo dy umów).

UMO WA
O ZA MÓ WIE NIE PU BLICZ NE

Za mó wie nia pu blicz ne, to świad cze nie za ma wia ne i re ali -
zo wa ne w opar ciu o od płat ne umo wy cy wil no praw ne. Sto -
su je się do nich prze pi sy ko dek su cy wil ne go, o ile nic
in ne go nie wy ni ka z Usta wy Pra wo za mó wień pu blicz ny ch4

(art. 139 p. z. p). Umo wy w za mó wie niach pu blicz nych, wy -
ma ga ją pod ry go rem nie waż no ści za cho wa nia for my pi sem -
nej (art. 139 ust. 2 p. z. p.). Umo wy są jaw ne i pod le ga ją

udo stęp nia niu na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach o do -
stę pie do in for ma cji pu blicz nej (art. 139 ust. 3 p. z. p.). Usta -
wa z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o do stę pie do in for ma cji
pu blicz nej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), na kła da obo wią zek
udo stęp nie nia każ de mu za in te re so wa ne mu in for ma cji
o dzia łal no ści jed no stek sze ro ko po ję te go sek to ra pu blicz -
ne go i dzia łal no ści pu blicz nej. Pod miot udo stęp nia ją cy in -
for ma cje pu blicz ne, ma obo wią zek za pew nić moż li wość ich
ko pio wa nia al bo wy druk, prze sła nie czy prze nie sie nie jej
na od po wied ni, po wszech nie sto so wa ny no śnik. In ny mi sło -
wy, w przy pad ku udo stęp nia nia tre ści umów w spra wie za -
mó wie nia pu blicz ne go, za in te re so wa ne oso by mo gą
za rów no prze glą dać jak i ko pio wać przed mio to wą umo wę,
na to miast za ma wia ją cy ma obo wią zek im ją udo stęp nić. Nie -
uza sad nio na od mo wa w tym za kre sie jest pod sta wą do wnie -
sie nia po wódz twa i ewen tu al nych sank cji kar nych.

Ogra ni cze nia za sa dy swo bo dy umów (art. 3531 k. c.) mo -
gą wy ni kać tyl ko z usta wy p. z. p. i są uspra wie dli wio ne je -
dy nie ochro ną in te re sów pu blicz nych. Ogra ni cze nie
swo bo dy kształ to wa nia tre ści umo wy po le ga przede wszyst -
kim na tym, że to sam za ma wia ją cy de cy du je o jej tre ści, po -
nie waż przy pro ce du rach ofer to wych skła da ne przez
za in te re so wa nych wy ko naw ców ofer ty, mu szą od po wia dać
wa run kom za mó wie nia usta lo nym z gó ry przez za ma wia ją -
ce go, pod ry go rem ich od rzu ce nia.

Uchy le nie się od obo wiąz ku sto so wa nia pra wa za mó wień
pu blicz nych i udzie le nie za mó wie nia z po mi nię ciem usta wo -
wej pro ce du ry, po wo du je cał ko wi tą nie waż ność umo wy.
Czyn ność praw na sprzecz na z usta wą, al bo ma ją ca na ce lu
obej ście usta wy, jest nie waż na (art. 58 k. c.). Umo wa w spra -
wie za mó wie nia pu blicz ne go jest tak że nie waż na, je że li
w po stę po wa niu o za mó wie nie pu blicz ne po prze dza ją cym
jej za war cie, do szło do na ru sze nia prze pi sów okre ślo nych
w usta wie, co mia ło wpływ na wy nik te go po stę po wa nia. 

Umo wy w spra wach za mó wień pu blicz nych nie mo gą być
za wie ra ne na czas nie ozna czo ny, lecz tyl ko na czas ozna czo -
ny (art. 142 p. z. p.). Ozna czo ny czas umo wy, to ter min wy -
ma gal no ści świad cze nia nią ob ję te go. Je że li za tem
wy ko naw ca spóź ni się z re ali za cją te go świad cze nia, umo wa
nie wy ga sa. Zwło ka mo że na to miast uza sad niać od stą pie nie
od umo wy, zwłasz cza gdy by póź niej sze świad cze nie stra ci -
ło dla za ma wia ją ce go zna cze nie. Je że li jed na ze stron do -
pusz cza się zwło ki w wy ko na niu zo bo wią za nia z umo wy,
dru ga stro na mo że wy zna czyć jej od po wied ni do dat ko wy
ter min do wy ko na nia z za gro że niem, iż w ra zie bez sku tecz -
ne go upły wu wy zna czo ne go ter mi nu, bę dzie upraw nio -
na do od stą pie nia od umo wy i żą da nia ewen tu al ne go
od szko do wa nia. Na to miast, gdy w przy pad ku umo wy o ro -
bo ty bu dow la ne, wy ko naw ca opóź nia się z roz po czę ciem
lub wy koń cze niem przed mio tu za mó wie nia tak da le ce, że
nie jest praw do po dob ne, że by zdo łał je ukoń czyć w umó -
wio nym cza sie, za ma wia ją cy mo że bez wy zna cza nia ter mi nu
do dat ko we go od stą pić od umo wy, jesz cze przed upły wem
ter mi nu do wy ko na nia ro bót (art. 635 k. c.).

Wy jąt ko wo jed nak na czas nie ozna czo ny mo że być za wie -
ra na umo wa, któ rej przed mio tem są do sta wy:

V

Zamówienia publiczne

4 Usta wa Pra wo za mó wień pu blicz nych z dnia 29 stycz nia 2004 r. z póź niej szy mi zmia na mi.
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n wo dy za po mo cą sie ci wod no -ka na li za cyj nej, lub od pro -
wa dza nie ście ków do ta kiej sie ci,

n ener gii elek trycz nej z sie ci elek tro ener ge tycz nej,
n ga zu z sie ci ga zo wej,
n cie pła z sie ci cie płow ni czej.

W tych przy pad kach zbęd na jest też zgo da Pre ze sa Urzę -
du Za mó wień Pu blicz nych na za war cie ta kiej umo wy
(art. 143 p. z. p.).

Ist nie je za kaz udzie la nia „za mó wień ra mo wy ch5”. Wszel kie
istot ne pra wa i obo wiąz ku stron umo wy o za mó wie nie pu -
blicz ne mu szą być de fi ni tyw nie spre cy zo wa ne. Nie mo gą być
ozna czo ne je dy nie w spo sób ra mo wy (ogól ny), z za mia rem
póź niej sze go ich do okre śle nia, w trak cie re ali za cji umo wy. 

Za kres świad cze nia wy ko naw cy wy ni ka ją cy z umo wy jest
toż sa my z je go zo bo wią za niem za war tym w ofer cie, a to zo -
bo wią za nie z ko lei mu si być zgod ne z jed no znacz nym i wy -
czer pu ją cym opi sem przed mio tu za mó wie nia (art. 29 p. z. p.),
pod ry go rem od rzu ce nia ofer ty (art. 140 oraz art. 89 ust. 1
pkt. 2 p. z. p.). Umo wa w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go
jest nie waż na w czę ści wy kra cza ją cej po za okre śle nie przed -
mio tu zmó wie nia, za war te w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia (s. i. w. z.), lub za pro sze niu (art. 140 ust. 3 p. z. p.).
Do ty czy to za rów no usta lo ne go przed mio tu za mó wie nia
przy pod pi sy wa niu umo wy za wie ra nej w wy ni ku prze tar gu
(lub in nej pro ce du ry), jak i póź niej szej ewen tu al nej zmia ny za -
war tej umo wy. Ce lem te go ogra ni cze nia jest nie do pusz cze nie
do ob cho dze nia wy ni ków po stę po wa nia. Za kaz „wy kra cza nia
po za opis przed mio tu za mó wie nia” nie do zna je żad nych wy -
jąt ków. Sank cją jest czę ścio wa nie waż ność (bez sku tecz ność)
umo wy. Gdy by stro ny nie za sto so wa ły się do te go obo wiąz -
ku, Pre zes Urzę du Za mó wień Pu blicz nych, mo że w ra zie po -
trze by wy stą pić do są du o stwier dze nie czę ścio wej
nie waż no ści umo wy. Moż li wa jest jed nak zmia na umo wy
ogra ni cza ją cej przed miot za mó wie nia, je śli jest to ko rzyst ne
dla za ma wia ją ce go. W tym jed nak przy pad ku obo wiąz kiem
za ma wia ją ce go jest wy ka za nie, na czym po le ga ko rzyść.

Na to miast bez względ na nie waż ność umo wy, ozna cza
bez sku tecz ność czyn no ści praw nej z mo cy sa me go pra wa.
Jest to sank cja wa dli wo ści umo wy, bę dą cej w sprzecz no ści
z bez względ nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa. Każ dy,
kto ma w tym in te res, mo że do ma gać się stwier dze nia ta kiej
nie waż no ści przez sąd (art. 58 § 1 k. c.). Umo wa nie waż -
na nie po win na być wy ko ny wa na, po nie waż wów czas świad -
cze nie jest nie na leż ne (art. 410 k. c.).

Zmia na umo wy, anek sy
Za ka zu je się zmian po sta no wień za war tej umo wy, oraz

wpro wa dza nia no wych po sta no wień do umo wy, nie ko rzyst -
nych dla za ma wia ją ce go, je że li przy ich uwzględ nie niu na -
stą pi ła by zmia na tre ści ofer ty, na pod sta wie któ rej do ko na no
wy bo ru ofe ren ta, chy ba że ko niecz ność wpro wa dze nia ta -
kich zmian wy ni ka z oko licz no ści, któ rych nie moż na by ło
prze wi dzieć w chwi li za war cia umo wy, lub zmia ny te są ko -
rzyst ne dla za ma wia ją ce go (art. 144 p. z. p.). Zmia na umo wy
z na ru sze niem te go za ka zu jest nie waż na. Pre zes Urzę du Za -
mó wień Pu blicz nych mo że wy stą pić do są du o stwier dze nie
jej nie waż no ści (art. 146 p. z. p.). Ist nie je jed nak moż li wość
wy jąt ko wej zmia ny za war tej umo wy na wet na nie ko rzyść za -
ma wia ją ce go, gdy „wy ni ka to z oko licz no ści, któ rych nie

moż na by ło prze wi dzieć w chwi li za war cia umo wy”. Cho dzi
tyl ko o oko licz no ści nad zwy czaj ne, po wsta łe w trak cie re ali -
za cji umo wy, któ rych nie moż na by ło prze wi dzieć w trak cie
za wie ra nia umo wy, ma ją ce zna mio na zda rzeń lo so wych. 

Uspra wie dli wio ne ochro ną in te re su pu blicz ne go prze pi sy
usta wy p. z. p., nie do pusz cza ją rów nież do dat ko wych umów
re ali za cyj nych i to wa rzy szą cych im uzgod nień re ne go cja cyj -
nych co do wza jem nych świad czeń stron. Czę sto wy stę pu ją -
ce w ob ro cie po wszech nym tzw. anek sy do umo wy
roz sze rza ją ce jej za kres przed mio to wy za mó wie nia są do -
pusz czal ne, na to miast w za mó wie niach pu blicz nych cał ko -
wi cie wy klu czo ne. Z art. 140 p. z. p. wy ni ka, że za kres
świad cze nia ob ję ty umo wą jest toż sa my z zo bo wią za niem
za war tym w ofer cie, a umo wa jest nie waż na w czę ści wy kra -
cza ją cej po za okre śle nie przed mio tu za war te w spe cy fi ka cji
istot nych wa run ków za mó wie nia. Isto tą tych prze pi sów jest
eli mi no wa nie moż li wo ści ob cho dze nia wy ni ków po stę po wa -
nia ofer to we go.

Wszyst kie za mó wie nia ob ję te no wym za mó wie niem,
udzie la ne są przez za war cie no wej umo wy (no wy prze targ),
a nie przez roz sze rze nie po przed nio za war te go kon trak tu.

Roz wią za nie umo wy
Ce lo wy cha rak ter kon trak tów pu blicz nych sprzeci wia się za -
sad ni czo moż li wo ści przed wcze sne go roz wią za nia umo wy
o za mó wie nie pu blicz ne. W ob ro cie dzia ła za sa da pac ta
sunt se rvan da (umów trze ba do trzy my wać). Za ma wia ją ce -
mu nie wol no za tem do wol nie roz wią zać umo wę, chy ba, że
za ist nie ją istot ne zmia ny oko licz no ści, po wo du ją ce, że wy -
ko na nie umo wy nie le ży w in te re sie pu blicz nym, cze go nie
moż na by ło prze wi dzieć w chwi li za war cia umo wy (art. 145
p. z. p.). Istot ne zmia ny oko licz no ści, któ rych nie moż na by -
ło prze wi dzieć w chwi li za war cia umo wy, to roz ma ite nad -
zwy czaj ne zda rze nia o po waż nych skut kach dla in te re sów
pu blicz nych. Zda rze nia o drob nych skut kach, nie mo gą być
bra ne pod uwa gę, po nie waż nad zwy czaj ne roz wią za nie
umo wy go dzi na ogół w in te re sy dru giej stro ny kon trak tu pu -
blicz ne go. Za ma wia ją cy mo że sko rzy stać ze swe go pra wa
do jed no stron ne go roz wią za nia umo wy, tyl ko w ter mi nie 30
dni od po wzię cia wia do mo ści o oko licz no ściach z art. 145
usta wy p. z. p. W ra zie od stą pie nia od umo wy, wy ko naw ca
mo że żą dać je dy nie wy na gro dze nia na leż ne go mu z ty tu łu
wy ko na nia czę ści umo wy.

W ra mach przy pad ków moż li we go roz wią za nia umo wy
przez wy ko naw cę, w grę wcho dzą tyl ko sy tu acje znaj du ją ce
opar cie w obo wią zu ją cych prze pi sach pra wa po wszech ne -
go, a zwłasz cza w ra zie sko rzy sta nia z:
n usta wo we go pra wa do od stą pie nia przez wy ko naw cę,

wsku tek „trwa łej” zwło ki w za pła cie wy ma ga nych na leż -
no ści,

n pra wa od stą pie nia od umo wy przez wy ko naw cę ro bót bu -
dow la nych, w ra zie bra ku na le ży te go współ dzia ła nia ze
stro ny za ma wia ją ce go (za ma wia ją cy w isto cie nie wy ko -
nu je swo ich obo wiąz ków),

n żą da nia są do we go pod wyż sze nia wy na gro dze nia (rów -
nież ry czał to we go), lub roz wią za nia umo wy o ro bo ty bu -
dow la ne, je że li wsku tek zmia ny sto sun ków któ rych nie
moż na by ło prze wi dzieć, wy ko na nie przed mio tu za mó -
wie nia gro zi ło by wy ko naw cy ra żą cą stra tą (art. 3571 K. C)

5 Nie cho dzi w tym przy pad ku o umo wy ra mo we za war te w Usta wie p. z. p., lecz o „zmó wie nia ra mo we”, a więc któ re za ma wia ją cy za mie rza opi sać ogól nie
(ra mo wo), co jest na ru sze niem art. 29 Usta wy p. z. p.
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Li sto pad 2007 
oka zał się być mie sią cem szko leń: w związ -
ku z du żym na pły wem środ ków i roz wo jem
w dzie dzi nie in we sty cji bu dow la nych, wie -
dza o FI DIC sta je się nie zbęd na. Tre ne rzy
SI DiR w tym tyl ko mie sią cu prze pro wa dzi li
sie dem szko leń w tym jed no we wnętrz ne.* 

15-16 li sto pad 2007 
od by ły się dwa szko le nia Pt. „Wa run ki Kon -
trak to we FI DIC” po świę co ne pre zen ta cji
pod staw Wa run ków Kon trak to wych FI DIC.
Szko le nia te prze zna czo ne są dla wszyst -
kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go
i nie wy ma ga ją w za sa dzie po sia da nia po -
głę bio nej wie dzy na te mat FI DIC. Szko le nia
te go ty pu wpi su ją się w pro wa dzo ny przez
SI DiR od 2006 ro ku cykl szko leń otwar tych
do stęp nych dla wszyst kich chęt nych.

21 li sto pad 2007
na zle ce nie fir my ubez pie cze nio wej prze -
pro wa dzi li śmy spe cja li stycz ne szko le nie
o cha rak te rze warsz ta to wym. Za da niem tre -
nin gu by ła ana li za do ku men tów Kon trak tu
FI DIC pod ką tem ich zna cze nia dla ry zyk
i umo wy ubez pie cze nio wej. Zna jo mość za -
sad FI DIC ma, jak się oka zu je, co raz więk -
sze zna cze nie tak że dla sek to ra
ubez pie cze nio we go.

22 li sto pad 2007
mia ło miej sce ze bra nie Za rzą du SI DiR 
po świę co ne dys ku sji nad re la cją EF CA –
FI DIC oraz dal szym pra com nad przy go to -
wa niem mar co wej Kon fe ren cji
„Bez pie czeń stwo Środ ków Pu blicz nych”.
Po sta no wio no, że 12 grud nia 2007 zbie rze
się Ra da Pro gra mo wa i za twier dzi osta tecz -
nie kształt Kon fe ren cji. Postanowiono, że
Walne Zgromadzenie Członków SIDiR
odbędzie się 19 kwietnia 2008 roku.

23-24 li sto pad 2007 
w ho te lu Ra dis son SAS w War sza wie 
prze pro wa dzo ne zo sta ło szko le nie „we wnętrz -
ne” dla Roz jem ców SI DiR. Spo tka nie mia ło
cha rak ter mię dzy na ro do wy, pa tro nat nad nim
ob jął bo wiem DRBF (Di spu te Re so lu tion Bo -
ard Fo un da tion) z sie dzi bą w Se at tle, USA. 

Wy kła dow cą w pierw szym dniu był pan Vol -
ker Ju ro wich, ze Stut t gar tu, Dy rek tor DRBF.
Wy gło szo ne w ję zy ku an giel skim wy stą pie -
nie za ty tu ło wa ne „Cla ims, Di spu te and Ad -
ju di ca tion” obej mo wa ło ca ły pro ces
po wsta wa nia i roz wią zy wa nia spo ru przy za -
sto so wa niu pro ce du ry roz jem czej (nie ja ko
sta no wiąc opis re guł „za rzą dza nia spo rem”
w kontr ak cie bu dow la nym).

W dru gim dniu szko le nia mie li śmy przy jem -
ność wy słu cha nia wy kła du Me ce na sa Pio -
tra No wa czy ka, Pre ze sa Są du
Ar bi tra żo we go przy KIG oraz re pre zen tan ta
Pol ski przy ICC w Pa ry żu. Me ce nas No wa -
czyk po świę cił swo je wy stą pie nie po rów na -
niu za sad i sku tecz no ści po stę po wa nia
przed są da mi ar bi tra żo wy mi oraz są da mi
po wszech ny mi. Dal sza część wy kła du
skon cen tro wa na by ła na opi sie i po rów na -
niu in sty tu cji ar bi tra żo wych w Eu ro pie
i na świe cie a tak że na szcze gó ło wym omó -
wie niu pro ce du ry sto so wa nej przez Sąd
przy ICC.

Oba wy stą pie nia zo sta ły uzna ne za bar dzo
war to ścio we.

Pre zes SI DiR Pan Krzysz tof Woź nic ki za po -
wie dział kon ty nu ację szko leń dla roz jem -
ców w ro ku przy szłym w dwu róż nych
for mu łach: szko le nia teo re tycz ne go dla „po -
cząt ku ją cych” oraz warsz ta tów dla osób po -
sia da ją cych do świad cze nie w dzie dzi nie
roz jem stwa

27-28 li sto pad 2007
Pre zes SI DiR Krzysz tof Woź nic ki wy stę po -
wał w cha rak te rze „Expert Whit ness”
przed Są dem Ar bi tra żo wym ICC w Pa ry żu,
naj bar dziej pre sti żo wym i pro wa dzą cym
naj wię cej spraw są dem po lu bow nym w
Eu ro pie.

29-30 li sto pad
SI DiR prze pro wa dził dwa szko le nia przy go -
to wa ne na in dy wi du al ne za mó wie nie od -
bior ców.
Jed no z nich do ty czy ło re la cji FI DIC – Za -
mó wie nia Pu blicz ne, dru gie sta no wi ło pod -
sta wo wy wy kład Wa run ków Kon trak to wych
FI DIC.

12-13 gru dzień 2007
w War sza wie od by ło się ostat nie już w tym ro -
ku or ga ni zo wa ne we współ pra cy z fir mą ARUP
szko le nie „Za rzą dza nie Pro jek tem na pod sta -
wie Wa run ków Kon trak to wych FI DIC”.
Wy kła dy te (pro wa dzo ne od 2006 ro ku) ma -
ją cha rak ter cy klicz nie po wta rza ne go szko -
le nia otwar te go o bar dziej za awan so wa nym
cha rak te rze i prze zna czo ne są dla osób ma -
ją cych już pew ne do świad cze nie w re ali za -
cji kon trak tów FI DIC.

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

Wal ne SI DiR od bę dzie się 19 kwiet nia
2008 r. w War sza wie.

aktualności

* Wszystkie informacje na temat organizowanych przez nas szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie: www.sidir.pl

Grażyna
ŁUKA-DOKTORSKA
Dyrektor Biura SI DiR


