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Agenda

Eurocentrum Office Complex (Sala Słońce) 
Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

9:45 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

Rejestracja uczestników

Wprowadzenie i Wystąpienie I

Wystąpienie II

Przerwa kawowa

Wystąpienie III

Wystąpienie IV

Eurocentrum Office Complex (Sala Słońce) Al. Jerozolimskie 134, Warszawa



Prof. dr hab. ADAM BRZOZOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Wpływ zmiany okoliczności na  wykonanie umów o dzieło i umów o roboty
budowlane w świetle art. 3571 KC

„WALORYZACJA” KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH – TEORIA A RZECZYWISTOŚĆ

Prof. dr hab. ADAM BRZOZOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Wprowadzenie

Ramowy plan wystąpienia:

» Ogólna charakterystyka uregulowania art. 3571 KC;
» Dyspozytywny charakter uregulowania art. 3571 KC;
» Konstrukcja art. 3571 KC;
» Przesłanki zastosowania art. 3571 KC. Określenie konsekwencji spełnienia się przesłanek 
               zastosowania art. 3571 KC:

• Nadzwyczajna zmiana stosunków;
• Przesłanka nieprzewidzenia;
• Nadmierna trudność spełnienia świadczenia lub groźba rażącej straty dla jednej 

                              ze stron;
• Związek przyczynowy między nadzwyczajną zmianą okoliczności a nadmiernymi 

                              trudnościami lub groźbą rażącej straty;
• Ingerencja sądu (rodzaj i zakres) - odmienne niż w umowie oznaczenie sposobu    

                              wykonania zobowiązania; rozwiązanie umowy;
• Zagadnienia procesowe;
• Zakres zastosowania art. 3571 KC, zagadnienia szczegółowe;

» Uregulowanie wpływu zmiany okoliczności na zobowiązania w przepisach szczególnych 
               Kodeksu cywilnego  - sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych (art. 3581 § 3 KC); 
              natychmiastowa wymagalność świadczenia (art. 458 KC); Wstrzymanie spełnienia świadczenia
               wzajemnego (art. 490 KC); Zmiana wynagrodzenia ustalonego w umowie o dzieło (art. 629–632 KC);
» Wnioski.

Wystąpienie I
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Wystąpienie II
Prof. dr hab. WOJCIECH KOCOT (Uniwersytet Warszawski)  

Adaptacyjne klauzule umowne

Ramowy plan wystąpienia:

» Zagadnienia ogólne;
» Umowne klauzule adaptacyjne. Model force majeure;
» Umowne klauzule adaptacyjne. Model hardship;
» Umowne klauzule adaptacyjne. FIDIC;
» Podsumowanie.

Wystąpienie III
Mgr inż. ANDRZEJ MICHAŁOWSKI (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców)  

Co to jest „waloryzacja” i czemu powinna służyć?

Ramowy plan wystąpienia:

» Waloryzacja umowna jako kolejne narzędzie kontraktowe oparte na przyjętym w umowie algorytmie:
• Nieoddające rzeczywistych ruchów cen;
• Nieuwzględniające ryzyka przypisanego wykonawcy w zakresie ujęcia w ofercie

                              prognozowanych tendencji rynkowych w okresie realizacji kontraktu;
» Elementy zwykłego ryzyka kontraktowego:

• Inflacja i jej wzrost w okresie realizacji kontraktu;
• Niedoszacowanie oferty;

» Cel jakiemu powinno służyć zastosowanie waloryzacji kodeksowej: 
• Mechanizm umożliwiający przyznanie wierzycielowi takiej samej wartości gospodarczej, jaką

                              reprezentowała wierzytelność pieniężna w chwili powstania, 
• Zapłata kwoty odpowiadającej rzeczywistej wartości obiektu, który jest przejmowany

                              na majątek trwały inwestora. 
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Wystąpienie IV
Mgr inż. MICHAŁ LEMPKOWSKI (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców)  

Praktyczne podejście do „waloryzacji” kontraktów budowlanych 

Ramowy plan wystąpienia:

» Jakie kroki musi podjąć wykonawca dla skutecznego dochodzenia zapłaty za nadzwyczajne koszty
               realizacji inwestycji, wynikające z nieprzewidywalnego wzrostu cen?
» Sposoby kalkulacji roszczenia waloryzacyjnego, zależne od przyjętej strategii prawnej i konkretnego
               stanu faktycznego:

• Roszczenia waloryzacyjne oparte na kodeksowych klauzulach waloryzacyjnych;  
• Roszczenia waloryzacyjne mające charakter roszczeń odszkodowawczych;
• Roszczenia waloryzacyjne oparte na bezpodstawnym wzbogaceniu Inwestora;

» Polubowne możliwości rozwiązywania sporów powstałych na gruncie umowy, które wynikają z braku
               adekwatnych klauzul adaptacyjnych: 

• Porozumienie stron i zawarcie stosownego aneksu do Umowy, jako wyraz gospodarności 
                              wydatkowania środków publicznych;

• Ugoda sądowa, jako „bezpieczne” i skuteczne zabezpieczenie Inwestora przed zejściem
                              wykonawcy z budowy.
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