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Głównym celem projektowania nie może być samo dzieło, lecz musi nim być dobro,  
które za pośrednictwem tego dzieła możemy czynić ludziom.

M. Twarowski: Karta zadań, obowiązków i odpowiedzialności architekta-humanisty. Komunikat SARP 1975, 1

D
oktryna zrównoważonego 

rozwoju1 zakłada utrzy-

manie jakości warunków 

życia na poziomie gwa-

rantującym trwały, odpo-

wiedzialny i  ekonomicznie uzasadniony 

postęp cywilizacyjny z  poszanowaniem 

środowiska naturalnego. W  sensie tej 

doktryny budownictwo musi być trakto-

wane jako kompleksowa usługa kreująca 

przestrzeń, w  której ludzie spędzają 

80÷90% czasu swojego życia. Do obiek-

tywnej oceny jakości użytkowej budyn-

ków nie wystarcza więc sama deklaracja 

jakości ich charakterystyki energetycznej. 

Nie ma ona bowiem sensu bez deklaracji 

jakości warunków wewnętrznych oraz 

tzw. deklaracji środowiskowej. Dotyczy to 

zwłaszcza budynków pretendujących do 

miana ekoaktywnych2.

Idea budynku proekologicznego  

i podstawowe wymagania

Na potrzeby swojej aktywności, 

bezpieczeństwa i wygody człowiek od 

wieków tworzy i  utrwala przestrzeń 

bytową, w  różnym stopniu ingeru-

jąc w  naturalny porządek środowiska 

przyrodniczego. Ilustruje to pokazany 

na rys. 1 schemat ewolucji zmian relacji  

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę harmonizacji czynników warunkujących proekologiczny charakter nowoczesnych budynków, zwłaszcza 
mieszkalnych lub o zbliżonym przeznaczeniu. Usystematyzowano terminologię oraz wskazano priorytety wynikające z różnego spojrzenia na politykę 
ekoenerge tyczną i socjalną. Zaproponowano gradację poziomu jakości użytkowej budynków oraz podręczny sposób jej orientacyjnej oceny.
Słowa kluczowe: budynek proekologiczny, budynek ekoaktywny, jakość użytkowa, rozwiązania priorytetowe, ocena jakości użytkowej.

Determinants of the usable quality of eco-buildings. The article draws attention to the need to harmonize the factors conditioning the pro-
ecological nature of modern buildings, especially residential or similar. The terminology was systematized and the priorities resulting from 
different perspectives on the eco-energy and social policy were indicated. A gradation of the level of usable quality of buildings and a handy way 
of its approximate assessment were proposed.
Keywords: pro-ecological building, eco-active building, usable quality, priority solutions, assessment of usable quality.

Wyznaczniki jakości użytkowej 
budynków proekologicznych
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Rys. 1. Ewolucja relacji między człowiekiem i środowiskiem naturalnym poprzez 

budynek jako element środowiska zbudowanego
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Z
abytki nieruchome są pomni-

kiem minionych epok, źród-

łem tożsamości narodowej 

oraz udokumentowaniem 

historii ludzkości [1]. Charak-

teryzuje je wyjątkowa wartość społeczno-

-kulturowa, naukowo-dydaktyczna oraz 

zazwyczaj materialno-ekonomiczna [2]. 

Ze względu na to zabytki nieruchome 

podlegają też szczególnej ochronie pań-

stwa, która przejawia się zarówno w za-

kresie ustalenia specjalnych warunków 

prowadzenia robót budowlanych przy 

obiektach zabytkowych, jak również 

w określeniu wymagań dotyczących kwa-

lifikacji osób nadzorujących prowadzone 

roboty budowlane.

Podstawowe warunki realizacji robót 

budowlanych 

Zgodnie z  art. 3 pkt 1 ustawy  

z  23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami [3] zabytkiem jest 

nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich 

części lub zespoły, będące dziełem czło-

wieka lub związane z  jego działalnoś-

cią i  stanowiące świadectwo minionej  

epoki bądź zdarzenia, których zacho-

wanie leży w  interesie społecznym ze 

względu na posiadaną wartość histo-

ryczną, artystyczną lub naukową. Za-

bytkiem nieruchomym natomiast jest 

nieruchomość, jej część lub zespoły 

spełniające warunki zabytku, które zo-

stały wskazane wyżej. 

Wykonywanie robót budowlanych1 

przy obiekcie zabytkowym wpisanym 

do rejestru zabytków oraz w  otocze-

niu zabytku wymaga spełnienia bar-

dziej rygorystycznych warunków niż 

w  przypadku prowadzenia robót przy 

obiekcie niebędącym zabytkiem. Jak 

bowiem wynika z  przepisów ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

[4], w  przypadku realizacji robót bu-

dowlanych przy zabytku nierucho-

mym, oprócz nakazu spełnienia wy-

magań wynikających z ustawy [5], na-

leży uwzględnić jednocześnie przepisy 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami [3]. 

Zastosowanie się do przepisów Pra-

wa budowlanego nie zwalnia z obowiąz-

ku uzyskania wymaganego przepisami 

ustawy [3] stosownego pozwolenia 

właściwego organu ochrony zabytków 

[5] i odwrotnie. 

Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie 

zabytków i  opiece nad zabytkami pod-

stawowym warunkiem prowadzenia 

jakichkolwiek robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru, jak 

i  w  otoczeniu zabytku nieruchomego 

jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków2. Należy jednak podkreślić, że uzy-

skanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

winno być poprzedzone pozwoleniem 

wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków na prowadzenie zamierzonych ro-

bót budowlanych. Oznacza to, że waż-

na jest w tym przypadku kolejność sto-

sowanej procedury [6], a  przed wyda-

niem decyzji o pozwoleniu na budowę 

jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na prowadzenie tych robót, wydane-

go przez właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. Wskazany 

organ jest zobowiązany zająć stanowi-

sko w  sprawie wniosku o  pozwolenie 

na budowę w terminie 30 dni od dnia 

jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska 

w  tym terminie jest traktowane jako 

Możliwość prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków wynikających z przepisów 
powszechnie obowiązujących. Podstawowymi regulacjami w tym zakresie są: ustawa – Prawo budowlane oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Wskazane przepisy regulują szczegółowo procedurę prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych oraz określają 
wymagania w zakresie kwalifikacji, jakie muszą spełnić osoby nadzorujące tego rodzaju roboty budowlane. 
Słowa kluczowe: prawo budowlane, roboty budowlane, zabytki nieruchome, ochrona zabytków.

Special conditions for conducting construction works at immovable monuments. The ability to conduct works built at immovable monuments 
depends on the fulfillment of a number of conditions resulting from generally applicable regulations. The basic regulations in this area are: the Act – 
Building Law and the Act on the Protection of Monuments and Guardianship of Monuments. The indicated provisions regulate in detail the procedure 
for conducting construction works at immovable monuments and specify the requirements for qualifications that must be met by the persons 
supervising this type of construction works.  
Keywords: building law, construction works, immovable monuments, protection of monuments.

Szczególne warunki prowadzenia 
robót budowlanych przy zabytkach 
nieruchomych  

1 Prawo budowlane

2 – Prawo budowlane.
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R
ozdział 9 ustawy z  dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo bu-

dowlane1 (dalej: p.b.) wpro-

wadza regulacje dotyczące 

odpowiedzialności karnej 

za naruszenie postanowień w niej zawar-

tych. Komentowany akt prawny penali-

zuje działania mogące wywołać poważne 

konsekwencje w sytuacji ich zaistnienia. 

Omówione niżej zachowania stano-

wią podstawę do odpowiedzialności 

karnej polegającej na wymierzeniu 

kary za popełnione przestępstwo lub 

wykroczenie. 

Ze względu na wagę przestępstw 

dzieli się je na zbrodnie i występki. Czyn-

nikiem odróżniającym oba przestępstwa 

jest wysokość kary oraz dolna granica 

zagrożenia karą pozbawienia wolności. 

Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożo-

ny karą pozbawienia wolności na czas 

nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. 

Występki natomiast są przestępstwami 

łagodniejszymi, zagrożonymi grzywną 

powyżej 30 stawek dziennych albo po-

wyżej 500 zł, karą ograniczenia wolności 

przekraczającą miesiąc albo karą pozba-

wienia wolności przekraczającą miesiąc 

(art. 7 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny, dalej k.k.)2. Przepisy karne 

zawarte w  ustawie p.b. poza przestęp-

stwami rozróżniają jeszcze wykrocze-

nia. Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 20 

maja 1971 r. – Kodeksu wykroczeń3 (dalej 

k.w.) wykroczeniem jest czyn społecznie 

szkodliwy, zabroniony przez ustawę obo-

wiązującą w czasie jego popełnienia pod 

groźbą kary aresztu, ograniczenia wolno-

ści, grzywny do 5000 zł lub nagany.

Czyny opisane w  rozdziale 9 p.b. 

stanowią przestępstwa powszech-

ne (ogólnosprawcze). Ich podmiotem 

może zostać każdy człowiek zdolny 

do odpowiedzialności karnej. Z uwagi 

na charakter należałoby uznać, że adre-

satami są w  szczególności: inwestor/

właściciel/zarządca, inspektor nadzoru 

inwestorskiego, projektant, kierownik 

budowy lub kierownik robót. 

Wykonywanie robót budowlanych 

pomimo ich wstrzymania lub nakazu 

rozbiórki

Przestępstwa zdefiniowane w art. 90  

p.b. stanowią występki i  polegają na 

prowadzeniu robót budowlanych bez 

wymaganego pozwolenia na budowę, 

prowadzeniu robót budowlanych bez 

wymaganego zgłoszenia bądź pomi-

mo wniesienia sprzeciwu przez organ 

administracyjny, jeżeli została wydana 

decyzja nakazująca rozbiórkę lub po-

stanowienie wstrzymujące prowadze-

nie robót budowlanych.

Wyżej wymienione przestępstwa 

potocznie są określane jako samowola 

budowlana. Najczęściej mamy do czy-

nienia z  dwoma przypadkami popeł-

nienia samowoli budowlanej. Pierwszy 

przypadek polega na nieświadomym 

naruszeniu prawa, co jednocześnie łą-

czy się z  nieznajomością przepisów, 

drugi natomiast obejmuje zamierzone 

realizowanie robót budowlanych w wa-

runkach samowoli. Z danych GUNB4 wy-

nika, że samowola budowlana dotyczy 

przeważnie budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Zjawisko samowo-

li budowlanej może być badane przed 

sądem w granicach nakreślonych prze-

pisami Kodeksu postępowania karnego, 

jak i  przed organami nadzoru budow-

lanego w postępowaniu administracyj-

nym. Za ten występek p.b. przewiduje 

możliwość wymierzenia kary grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do lat 2.

Udaremnienie czynności organów

W  rozumieniu art. 91 ust. 1 pkt 1 

p.b. odpowiedzialności karnej podlega 

ten, kto udaremnia określone ustawą 

czynności organów administracji archi-

tektoniczno-budowlanej lub nadzoru 

budowlanego. 

W myśl art. 81 ust. 1 p.b. do podsta-

wowych obowiązków organów admi-

nistracji architektoniczno-budowlanej 

oraz nadzoru budowlanego należy 

w  szczególności kontrola przestrzegania  

Przedmiotem niniejszej pracy jest wyjaśnienie, na czym polegają czyny zabronione wynikające z rozdziału 9 ustawy Prawo budowlane oraz 
wskazanie, jakie konsekwencje prawne zachodzą w przypadku ich popełnienia. Zdefiniowano przestępstwa i wykroczenia oraz przedstawiono 
kary, jakie grożą za nieprzestrzeganie komentowanych przepisów.  
Słowa kluczowe: prawo budowlane, przepisy karne, przestępstwa, występek, wykroczenie, grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia 
wolności, areszt.

Criminal provisions in the construction law. The subject of this work is to explain what prohibited acts result from Chapter 9 of the Building 
Law Act and to indicate what legal consequences occur when they are committed. Crimes and offenses have been defined and punishments 
that threaten not to comply with the commented provisions are presented.
Keywords: ebuilding law, criminal provisions, offenses, vice, fine, restriction of liberty, imprisonment, arrest.

Przepisy karne według prawa 
budowlanego
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2  
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4  
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Wprowadzenie

Podejmowanie decyzji inwestycyj-

nych jest nieodłącznie związane z ryzy-

kiem [5]. Przeprowadzenie analizy ryzy-

ka stanowi zatem podstawowy element 

systemu zarządzania ryzykiem w przed-

sięwzięciach budowlanych. Od sposobu 

postrzegania analizy ryzyka przez kadry 

zarządzające procesami budowlanymi 

w  znacznym stopniu zależy skutecz-

ność działań inwestycyjnych oraz efek-

tywność ekonomiczna przedsiębiorstw 

budowlanych [5]. Zagadnienie zarządza-

nia ryzykiem – zgodnie z  konstatacją  

D. Skorupki – należy natomiast pojmo-

wać w  kategorii procesu rozpoznawa-

nia, oceny, monitorowania oraz ogra-

niczania ryzyka występującego podczas 

realizacji inwestycji [8]. 

Pojęcie ryzyka w kontekście branży 

budowlanej

Branża budowlana jak każda gałąź 

gospodarki w sposób nieodłączny nara-

żona jest na negatywne skutki ryzyka, 

rozumianego m.in. jako: wskaźnik stanu 

lub zdarzenia, którego rezultatem mogą 

być straty [6]. P. Dey oraz S. Ogunlana 

prezentują – w  dyskursie swojego 

autorstwa – konstatację, że sektor 

budowlany jest działem gospodarki 

w największym stopniu narażonym na 

pejoratywny wpływ ryzyka [1]. W sfor-

mułowaniu zaproponowanym przez  

P. Kokot-Stępień ryzyko określane jest 

jako niebezpieczeństwo pojawiające 

się w następstwie podjęcia konkretnej 

decyzji lub zaistnienia określonego 

zdarzenia [3]. Przywołane definicje nie 

oddają jednak w pełni charakteru oma-

wianego zjawiska. Ryzyko ma bowiem 

dychotomiczny charakter, co można eg-

zemplifikować na przykładzie postrze-

gania przedmiotowego procesu przez 

pryzmat działalności gospodarczej. 

W  konstatacji sformułowanej przez  

A. Zachorowską i  Z. Ostraszewską ry-

zyko pojmowane jest jako brak możli-

wości osiągnięcia zamierzonych celów 

lub działania implikujące straty dla 

przedsiębiorstwa [6]. Omawiane zja-

wisko postrzegane w przywołany spo-

sób ma zatem pejoratywny wydźwięk, 

co determinuje próby wyeliminowania 

lub zminimalizowania jego wpływu na 

funkcjonowanie podmiotów gospodar-

czych [6]. Negatywny wpływ ryzyka 

zmusza coraz większą liczbę przedsię-

biorców – w tym również właścicieli or-

ganizacji – do wprowadzania nowych 

rozwiązań opartych na systemach za-

rządzania ryzykiem. K. Jajuga [2] pre-

zentuje koncepcję rozpatrywania ryzy-

ka w  pozytywnym oraz negatywnym 

dla organizacji aspekcie. Autor twierdzi 

m.in., że ryzyko należy rozpatrywać 

jako rodzaj szansy na uzyskanie nieza-

mierzonego, korzystnego dla przedsię-

biorstwa efektu. Przedsiębiorcy – w in-

tencjonalny sposób – podejmują zatem 

działania obarczone ryzykiem. Liczni 

właściciele przedsiębiorstw zakłada-

ją bowiem, że ryzykowne zachowania 

mogą się przyczynić do uzyskania in-

tratnych rozwiązań biznesowych [2]. 

Ogólne rozważania na temat ry-

zyka implikują możliwość analizy 

przedmiotowego zagadnienia pod ką-

tem specyfiki poszczególnych sekto-

rów gospodarki. A. Korombel twierdzi 

w swojej publikacji, że wymiar ryzyka 

warunkowany jest specyfiką dyscy-

pliny, w  której występuje [4]. Autorka 

przywołanej monografii prezentuje 

tezę, że: podjęcie próby przekształcenia 

niepewności w  jak najbardziej wymier-

ne ryzyko przy zastosowaniu zróżnico-

wanych narzędzi stanowi wspólny cel 

wszystkich dyscyplin naukowych [4]. 

W przypadku budownictwa ryzyko jest 

nierozerwalnym elementem procesu 

budowlanego. Potwierdzenie niniejsze-

go stwierdzenia można odnaleźć w dys-

kursach autorstwa D. Skorupki, P. Deya,  

S. Ogunlana, R.W. Bakera. P. Dey oraz  

S. Ogunlana prezentują tezę, że wielkość 

projektu, złożoność prac budowlanych, 

czas trwania budowy, lokalizacja przedsię-

wzięcia budowlanego, zastosowana tech- 

nologia, jak również znajomość zasad  

Ryzyko uszkodzenia podziemnej sieci uzbrojenia terenu ma relewantny wpływ na przebieg procesu budowlanego. Celem artykułu jest przedstawienie 
znaczenia tego ryzyka podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych oraz skutecznego sposobu jego ograniczania. Zaprezentowane w publikacji 
rozważania teoretyczne pełnią komplementarną funkcję wobec uzyskanych wyników badań ankietowych. Ankiety przeprowadzone zostały na grupie 
członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy pełnili funkcje kierowników budowy. 
Słowa kluczowe: budownictwo, przedsięwzięcie budowlane, zarządzanie ryzykiem.

The risk of damage to the underground utilities network. The risk of damage to the underground utilities network has a relevant effect on 
the course of the construction process. The purpose of the article is to present the significance of this risk during the implementation of 
construction projects and an effective method of its reduction. Theoretical considerations presented in the publication have a complementary 
function to the obtained results of the survey. Surveys were conducted on a group of members of the Silesian District Chamber of Civil 
Engineers who were the heads of a construction site. 
Keywords: construction, construction project, risk management.

Ryzyko uszkodzenia podziemnej sieci 
uzbrojenia terenu 
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Wstęp

Modelowanie Informacji o  Budyn-

ku (ang. Building Information Modeling, 

dalej: BIM) jest coraz częściej stosowa-

nym w branży budowlanej narzędziem 

służącym do obniżania kosztów oraz 

mającym na celu usprawnienie komu-

nikacji między uczestnikami projektu 

inwestycyjnego1. Rozumie się przez to 

metodę opartą i  wspomaganą przez 

zespół technologii informacyjnych, 

która obejmuje stosowanie i  utrzymy-

wanie integralnej cyfrowej reprezen-

tacji wszystkich informacji o  budynku 

dla różnych faz cyklu życia projektu2 

w  postaci repozytorium danych3. Jej 

wykorzystanie pozwala na elektronicz-

ne prezentowanie budynku i informacji 

o jego cyklu życia. Umożliwia ona róż-

nym uczestnikom projektu wprowadza-

nie informacji do modelu i  rozpozna-

wanie wszelkiego rodzaju konfliktów 

w  kształtowaniu koncepcji projektu, 

które mogą powstać w  ramach proce-

su wymiany informacji między projek-

tantami lub inwestorami. Technologia 

ta sprzyja szybkiemu wynajdowaniu 

zmian wprowadzanych w jednej części 

projektu, które mogą wywoływać nie-

pożądane skutki w innej jego części. 

Nie dziwi zatem fakt, że wykorzysta-

nie modelowania informacji o  budynku 

może powodować wiele wątpliwości 

prawnych. Problem wielości podmiotów 

mogących ingerować w projekt powsta-

jący z wykorzystaniem BIM rodzi wie-

le pytań o  prawa autorskie. Kwestia ta 

z uwagi na pojawiającą się analogię do 

metody Projektowania Wspomaganego 

Komputerowo (ang. Computer Aided De-

sign, dalej: CAD) może być do niej porów-

nywana, jednakże nie będzie identyczna. 

Prawo autorskie dla utworów  

architektonicznych

Prawo autorskie chroni każdy prze-

jaw działalności twórczej o  indywidual-

nym charakterze, ustalony w  jakiejkol-

wiek postaci, niezależnie od wartości, 

przeznaczenia i  sposobu wyrażenia. 

Znaczenie uprawnień autorskich w kon-

tekście projektów tworzonych w BIM 

oraz zakwalifikowanie takiego projektu 

jako utworu w znaczeniu ustawy o pra-

wie autorskim i prawach pokrewnych4 ma 

wymierne znaczenie dla projektantów 

tworzących dokumentację projektową. 

Oznacza ono bowiem, że prawa do nad-

zoru, jak i do prowadzania zmian w pro-

jekcie przysługują, co do zasady, tylko 

jego twórcy. 

BIM z  jednej strony usprawnia 

przepływ informacji między podmio-

tami procesu inwestycyjnego, jednak 

z  drugiej strony w  znacznym stopniu 

ułatwia poszczególnym podmiotom 

ingerencję w  projekt na każdym eta-

pie jego powstawania. Taka ingeren-

cja może być i  często jest traktowana 

jako naruszenie praw autorskich do 

projektu. W  takich sytuacjach twórcy 

przysługuje prawo do ochrony swoich 

praw i  możliwość podniesienia rosz-

czeń przeciwko osobie dopuszczającej 

się naruszenia. Zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych projektant, którego autor-

skie prawa osobiste zostały zagrożo-

ne cudzym działaniem, może żądać  

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jako szybko rozwijająca się technologia, która jest coraz częściej wykorzystywana w procesie 
projektowym, rodzi wiele pytań, zwłaszcza o charakterze prawnym. Jednym z zagadnień z tym związanych jest kwestia praw autorskich do 
projektu, który powstaje z jej wykorzystaniem. Brak szczególnych norm, które w jasny sposób regulowałyby przepływ uprawnień między 
podmiotami będącymi stronami umów prawnoautorskich z zakresu projektowania z użyciem nowoczesnych oprogramowań, może stanowić 
przedmiot potencjalnych sporów. W artykule przedstawiono te problematyczne kwestie oraz podjęto próbę ich modelowego rozwiązania. 
Słowa kluczowe: Modelowanie Informacji o Budynku, prawo autorskie, BIM, projektowanie.

Problems of copyright in projects created using BIM. Building Information Modeling (BIM) as a rapidly growing technology, which is 
increasingly used in the design process, raises many questions, especially of a legal nature. One of the issues related to this is the issue 
of copyright to the project that arises using it. Lack of special regulations that would clearly regulate the flow of rights between entities 
that are parties to legal and commercial contracts in the field of design using modern software can be the subject of potential disputes. 
The presented article attempts to present problematic issues and attempts to model their solution. 
Keywords: Building Information Modeling, copyright, BIM, design.

Autorskoprawna problematyka projektów 
architektonicznych powstających przy 
użyciu BIM 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

BUDOWNICTWO I PRAWO32

 Uwagi wstępne. Cywilnoprawny 
charakter postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego przeprowadza się na pod-
stawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych1 (dalej: 
p.z.p.). Założeniem ustawy była jej kom-
pleksowość. Nie wszystkie zagadnienia 
można było jednak uregulować w  jed-
nym akcie prawnym2. W  p.z.p. znajdu-
je się odesłanie m.in. do ustawy z  dnia  
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny3 (da-
lej: k.c.), czy też ustawy z dnia 17 listopa-
da 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-

go4 (dalej: k.p.c.).
Postępowanie o udzielenie zamówie-

nia publicznego ma charakter cywilno-
prawny oraz jest całkowicie odrębne od 
prawa administracyjnego, co potwierdza 
art. 14 oraz art. 139, 143c i 146 p.z.p. Na-
wet jeśli określone zamówienie udzielane 
jest przez organ administracji, nie wystę-
puje on w procesie jego udzielania w po-

zycji władczej wobec wykonawcy (właś-
ciwej dla prawa administracyjnego), lecz 
ma obowiązek w pierwszej kolejności sto-
sować przepisy p.z.p., a w zakresie w nich 
nieuregulowanym – przepisy k.c.5.

Powyższą tezę potwierdził również 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lute-
go 2009 r., V CSK 337/086, który wskazał, 
że wszczęcie procedury przewidzianej 
w p.z.p. uruchamia postępowanie o cha-
rakterze cywilnoprawnym. Do czynności 
podejmowanych przez zamawiającego 
i wykonawców w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia stosuje się przepisy k.c. 
Odmienny, tj. administracyjny charakter, 
ma jedynie postępowanie przed Preze-
sem Urzędu Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia

Środkami ochrony prawnej w  po-
stępowaniu o  udzielenie zamówienia 
jest odwołanie oraz skarga. Odwołanie 
do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: 

Izba) przysługuje od niezgodnej z prze-
pisami p.z.p. czynności zamawiającego, 
podjętej w  postępowaniu o  udzielenie 
zamówienia lub zaniechanie czynności, 
do której zamawiający jest zobowią-
zany na podstawie p.z.p.7. Na orzecze-
nie Izby przysługuje skarga do sądu 
powszechnego8, tj. sądu okręgowego 
właściwego ze względu na siedzibę za-
mawiającego9. 

Postępowanie przed sądem okręgo-
wym inicjuje wniesienie skargi przez 
skarżącego. W  postępowaniu tym sto-
suje się odpowiednio przepisy k.p.c. 
o  apelacji10. Sąd okręgowy w  postępo-
waniu skargowym nie występuje jed-
nak jako sąd drugiej instancji, bowiem 
Izba nie jest sądem pierwszej instancji. 
Wcześniej Sąd Najwyższy zajmował 
odmienne stanowisko, które powielały 
inne sądy – w  postanowieniu z  dnia  
3 października 2008 r., sygn. I CZ 72/0811 
wskazał, że sąd okręgowy w  postę-
powaniu skargowym na orzeczenie 
zespołu arbitrów, w  konsekwencji  

Kosztami w postępowaniu skargowym są przede wszystkim opłata od skargi oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika procesowego. Opłata od 
skargi w obecnym stanie prawnym jest stała, co gwarantuje zachowanie konstytucyjnego prawa do sądu. Wysokość kosztów w postępowaniu 
skargowym jest niejednolicie traktowana w orzecznictwie. Mając na uwadze skomplikowany stan faktyczny i prawny spraw o udzielenie 
zamówienia, w postępowaniu za skargi na orzeczenie Izby należy przyznać wysokie wynagrodzenie dla pełnomocnika, obliczane według wartości 
przedmiotu zamówienia.
Słowa kluczowe: prawo zamówień publicznych, postępowanie skargowe, koszty postępowania, zasady słuszności, środki ochrony prawnej.

Costs in proceedings for complaints against the judgment of the National Chamber of Appeal. The costs in the complaint procedure are 
first of all the fee from the complaint and the cost of the lawyer’s remuneration. The fee for the complaint in the current legal status is constant, 
which guarantees the maintenance of the constitutional right to court. The amount of costs in the complaint proceedings is not uniformly treated 
in case law. Taking into account the complicated factual and legal status of the award of contracts, in proceedings for complaints against the 
Chamber’s decision, a high remuneration for the proxy should be granted, calculated according to the value of the subject of the order.
Keywords: public procurement law, complaint proceedings, costs of proceedings, principles of equity, legal protection measures.

Koszty w postępowaniu za skargi  
od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
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B
ranża budowlana nie bez 

powodu uchodzi za jedną 

z  najbardziej niebezpiecz-

nych i  wypadkowych z  ga-

łęzi gospodarki1. Specyfika 

wykonywania robót budowlanych2 

powoduje, że pracownicy tej branży są 

w większym stopniu narażeni na ryzyko 

wypadku przy pracy niż przy większości 

innych rodzajów robót. Takie czynniki 

jak znaczne wymiary czy duża masa 

obiektów budowlanych oraz materia-

łów, z których one powstają, wpływają 

z jednej strony na technologie realizacji, 

a  z  drugiej na kwestie wykonywania 

robót w  sposób bezpieczny. Często 

na budowach przemieszcza się3 ele-

menty o  znaczniej wadze i  wymiarach 

oraz wykonuje się prace stwarzające 

ryzyko pożaru lub innych zagrożeń, 

co wymaga szczególnie dokładnego 

opracowania procedur związanych 

z  przestrzeganiem przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy (bhp) i ochrony 

przeciwpożarowej (ppoż.)4. Ponadto ro-

boty budowlane są często wykonywane 

na wysokościach, w wykopach i innych 

miejscach powodujących większe zagro-

żenie dla pracownika. Należy mieć także 

na względzie czynniki związane z dużą 

rotacją pracowników (w  szczególności 

w  sezonie letnim, gdy zapotrzebowa-

nie na pracowników jest największe), 

deficytem specjalistów z  odpowiednim 

przeszkoleniem i doświadczeniem, kon-

kurencyjnością na rynku budowlanym 

i  innymi czynnikami okołogospodar-

czymi. Ustawodawca, uwzględniając 

powyższe, stworzył dodatkowe regu-

lacje mające zapewnić bezpieczeństwo 

wykonania robót budowlanych. Tych 

aktów prawnych, określających warunki 

bezpiecznego wykonywania prac, wy-

konawca jest zobligowany przestrzegać 

zawsze, niezależnie od zapisów umow-

nych. Mimo tych dodatkowych uregulo-

wań branża budowlana od lat przoduje 

w ilości wypadków przy pracy. 

Uczestnicy procesu budowlanego i ich 

obowiązki w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa wykonywania robót 

budowlanych

Zasadniczym aktem regulującym 

kwestie realizacji robót budowlanych 

jest ustawa Prawo budowlane5 (pr. bud.). 

Zgodnie z  art. 17 tego aktu wyróżnia-

my czterech uczestników procesu bu-

dowlanego. Są nimi: 

• inwestor, 

• projektant, 

• inspektor nadzoru inwestorskiego,

• kierownik budowy lub kierownik 

robót. 

Ustawodawca na każdego z  nich 

nałożył pewne obowiązki dotyczące za-

pewnienia bezpieczeństwa wykonywa-

nia robót budowlanych oraz dodatkową 

odpowiedzialność zawodową i  dyscy-

plinarną w  związku ze sprawowaniem 

samodzielnych funkcji technicznych  

W artykule przedstawiono szczególne wymagania związane z koniecznością zapewnienia wykonywania robót budowlanych w bezpieczny sposób 
oraz specjalną rolę uczestników procesu budowlanego. Omówiono także dodatkowe uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych oraz obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonywania tych robót. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy w budownictwie, proces budowlany, uczestnicy procesu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.

The role of participants in the construction process and health and safety regulations for construction works. The article presents specific 
requirements related to the need to ensure the execution of construction works in a safe manner and a special role of participants in the 
construction process. Additional legal regulations regarding the safety of construction works and the obligations of participants in the construction 
process related to ensuring the safety of these works were also discussed.

Keywords: work safety in construction, building process, participants in the construction process, independent technical functions in construction.
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Rola uczestników procesu 
budowlanego a przepisy bhp  
przy robotach budowlanych
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