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J. Smarż, Zmiana profesjonalnych uczestników proce-
su budowlanego w trakcie realizacji inwestycji. Proces 
budowlany jest nadzorowany przez jego profesjo-
nalnych uczestników, czyli kierownika budowy 
lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
projektanta. Uczestnicy profesjonalni nie zawsze 

procesu budowlanego, dlatego też ustawodawca 

ustawodawca zliberalizował te zasady, nie wyma-
gając każdorazowo zawiadomienia o zmianie nad-
zoru budowlanego. 
Słowa kluczowe: uczestnicy procesu budowla-
nego, prawo budowlane, projektant, kierownik 
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego

Change of professional participants in the construc-
tion process during the investment. The construction 
process is supervised by its professional partici-
pants, i.e. construction or works manager, inspec-
tor of project supervision and designer. Profes-
sional participants may not always perform their 
functions for the whole duration of the construc-
tion process, therefore the legislator provided for 
the possibility of changing the persons performing 
these functions during the implementation of the 
investment. At the same time, the legislator libera-
lized these rules, without requiring any notice of 
a change in the construction supervision.
Keywords: participants in the construction pro-
cess, construction law, designer, construction 
manager, and investor’s supervision inspector

A. Mazurek, Nasłonecznienie budynków w gęstej zabu-
dowie miejskiej. W  artykule przedstawiono regula-
cje prawne dotyczące nasłonecznienia w  polskich 
aktach prawnych i  w  przepisach innych krajów 
europejskich. Zaprezentowano wybrane sposoby 

komputerowych oraz przykładów rozwiązań ar-
chitektonicznych zastosowanych w celu spełnienia 
wymagań prawnych. Analiza nasłonecznienia jest 

decyduje o kształcie i usytuowaniu inwestycji.
Słowa kluczowe: analizy nasłonecznienia, nasło-
necznienie budynków, wymagania

Insolation of buildings in a dense urban building. 
The article presents legal regulations concerning 
insolation in Polish legal acts and in the regula-
tions of other European countries. Selected ways 
of determining sun exposure based on computer 
tools and examples of architectural solutions 
used to meet legal requirements are presented. 
The analysis of insolation is an important part of 
the building design phase, which determines the 
shape and location of the investment.
Keywords: solar radiation analysis, solar radia-
tion of buildings, requirements

W. Kuzia, Utwór architektoniczny w świetle prawa 
autorskiego. Celem artykułu jest przybliżenie pro-
blemu interpretacji utworu architektonicznego 
jako przedmiotu prawa autorskiego. Aby stwier-

-
lektu o  cechach indywidualnych i  nowatorskich. 
Co więcej, istotne jest, aby utwór był ustalony 
w formie umożliwiającej jego prawidłowy odbiór. 
Artykuł porusza kwestię rozróżnienia autorskich 

praw osobistych od majątkowych, a także przyta-
cza konsekwencje ich prawnego naruszenia.
Słowa kluczowe: prawo autorskie, architektura, 
utwór architektoniczny

An architectural work in the light of copyright law. 
The aim of the article is to present the problem of 
interpretation of an architectural work as an object 

qualifies for copyright protection, it must first be 
assessed whether it contains an element of creativ-
ity understood as a  product of the intellect with 
individual and innovative features. What’s more, 
it is important that the work is set in a form that 
allows its correct reception. The article discusses 
the issue of the distinction between personal and 
property rights, and cites the consequences of their 
legal violation.
Keywords: copyright law, architecture, architec-
tural work

K. Kułaga, Specyfikacje techniczne wyrobów bu-
dowlanych wprowadzanych do obrotu na rynku 
polskim. Normy zharmonizowane (hEN), euro-
pejskie dokumenty oceny (EAD), Polskie Normy 

użytkowych wyrobu budowlanego (WO) – to ak-
tualnie podstawowe specyfikacje techniczne wy-
korzystywane podczas wprowadzania wyrobów 
budowlanych do obrotu na rynku krajowym.
Słowa kluczowe: wyroby budowlane, wprowadza-
nie do obrotu, specyfikacje techniczne, rozporzą-
dzenie 305/2011, ustawa o wyrobach budowlanych

Technical specifications of construction products 
placed on the Polish market. Harmonized standards 
(hEN), European Assessment Documents (EAD), 
Polish Product Standards (PN) and conditions for 
assessing the performance of a construction prod-
uct (WO) are currently the basic technical specifi-
cations used when placing construction products 
on the domestic market.
Keywords: construction products, placing on 
the market, technical specifications, regulation 
305/2011, Act on construction products

M. Godlewska, Partnerstwo innowacyjne szansą na  
efektywność robót budowlanych. Partnerstwo inno-
wacyjne zostało opracowane dla zamawiających, 
którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, 
gdyż istniejące na rynku roboty budowlane nie są 

innowacyjnego jest nie tylko opracowanie inno-
wacyjnych robót budowlanych, ale również ich 

-
nego postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. W partnerstwie innowacyjnym mamy 
zatem do czynienia z jedną umową obejmującą za-
równo fazę badawczo-rozwojową, jak i późniejsze 
ukończenie robót budowlanych. 
Słowa kluczowe: partnerstwo innowacyjne, za-
mówienia publiczne, budownictwo, roboty bu-
dowlane

Innovation partnership as an opportunity for the effec-
tiveness of construction works. The innovation partner-
ship has been developed for the contracting authori-
ties who are looking for innovative solutions, as the 
existing method of works construction are not able 
to meet their needs. The essence of the innovation 
partnership is not only the development of innova-
tive works, but also their purchase without the need 

innovation partnership, we therefore have one con-
tract, covering both the research and development 
phase and the subsequent completion of works.
Keywords: public procurements, innovation part-
nership, works, construction

W. Dzierżanowski, Rozwiązania równoważne umów 
o zamówienie publiczne. Przedmiot zamówienia opi-
suje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 
pomocą dostatecznie dokładnych i  zrozumiałych 

-
miotu zamówienia przez wskazanie znaków to-
warowych, patentów lub pochodzenia produktu, 

wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia. 
Wówczas konieczne jest dopuszczenie rozwiązań 

Słowa kluczowe: opis przedmiotu zamówienia, 

Equivalent solutions for public procurement con-
tracts. The object of the order is described in an un-
ambiguous and exhaustive way with sufficiently 

to describe the subject of the order by indication of 
trademarks, patents or origin of the product, and 
the exception is the admissibility of such a descrip-
tion when the specificity of the subject matter of 
the contract requires it. Then, it is necessary to 
allow equivalent solutions to the name indicated 
and to define clear equivalence parameters.
Keywords: description of the subject of the con-
tract, equivalence, equivalence parameters

M. Malarczyk, Niedopuszczalność wniosku o  za-
bezpieczenie postępowania skargowego. Celem 
niniejszego artykułu jest przybliżenie instytucji 
zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym i nie-

-
wania przed sądem powszechnym, wywołanym 

-
czej. W artykule wskazano definicję legalną po-
stępowania o  udzielenie zamówienia, regulację 
ustawową dotyczącą wniesienia skargi na orze-

powszechnego w postępowaniu na skutek skargi 

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, Krajo-

zabezpieczenie postępowania

Inadmissibility of the application for safeguarding 
the grievance procedure. The purpose of this arti-
cle is to present the institution of security in civil 
proceedings and its inadmissibility to proceedings 
before a  common court, caused by a  complaint 
against the decision of the National Chamber of 
Appeal. The article indicates the legal definition of 
the procurement procedure, the statutory regula-
tion regarding lodging a complaint against the de-
cision of the National Appeals Chamber, the gen-
eral court’s counsel in the proceedings following 
a complaint against the decision of the National 
Appeal Chamber and the possibility of concluding 
a contract after the announcement of the verdict 
by the National Chamber of Appeal.
Keywords: public orders, National Appeal Cham-
ber, complaint proceedings, security of proceedings

Specustawa mieszkaniowa – usprawnienie procesu budowlanego
W drugiej połowie sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. specustawa mieszkaniowa, której celem jest ułatwienie przygotowania i realizacji inwestycji miesz-

przygotowania inwestycji. 

z interesującymi artykułami dotyczącymi prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego. 
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Katalog uczestników procesu budow-

lanego

Zamknięty katalog uczestników pro-

cesu budowlanego wyznacza art. 17 

ustawy – Prawo budowlane. Przepis ten 

stanowi, że uczestnikami procesu budow-

lanego są: 

inwestor1, 

inspektor nadzoru inwestorskiego, 

projektant,

kierownik budowy lub kierownik 

robót. 

W literaturze podnosi się, że mimo 

Prawa budow-

lanego katalog uczestników procesu 

znacznie szerszy, ponieważ należy do 

Przyjmując na potrzeby niniejsze-

go opracowania zamknięty katalog, 

wskazanych w  art. 17 uczestników 

na dwie grupy: do pierwszej zaliczyli-

 natomiast do dru-

giej grupy – pozostałych uczestników 

wskazanych w art. 17 Prawa budowla-

nego, nazywając ich profesjonalnymi 

uczestnikami procesu budowlanego. 

Wskazane grupy uczestników znacz-

nie różnią się między sobą, zarówno 

w zakresie pozycji w procesie budow-

lanym, jak również pod względem 

obowiązków oraz ponoszonej odpo-

-

zacji inwestycji. 

-

-

wej wiedzy na temat zasad realizacji 

inwestycji ani jej prawnych uwarun-

kowań. Odpowiedzialny jest jedynie 

za odpowiednią organizację procesu 

inwestycyjnego oraz zatrudnienie osób 

posiadających odpowiednią wiedzę 

-

tu realizacji inwestycji. Jest jedynym 

uczestnikiem procesu budowlanego 

-

wania administracyjnego w  sprawie 

wydania decyzji o pozwolenie na budo-

Z  kolei drugą grupę uczestników 

procesu inwestycyjnego stanowią tzw. 

profesjonalni uczestnicy procesu budow-

zawodowe, potwierdzone uprawnienia-

mi budowlanymi. Osoby takie muszą 

samorządu zawodowego2. Dopiero wów-

kierownika budowy lub robót budow-

lanych oraz inspektora nadzoru inwe-

zawodową i  dyscyplinarną w  związku 

z wykonywaniem tych funkcji. Uczestni-

cy ci nie mają przymiotu samodzielnych 

uczestników, ponieważ ich byt w proce-

-

Zasady realizacji procesu budowlanego regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [1]. Nie funkcjonują one jednak samodzielnie, lecz 

w gąszczu innych przepisów prawnych, zarówno rangi ustawowej, jak i podstawowej, które 

mimo że nie regulują wprost procesu budowlanego, są z nim ściśle związane, odnosząc się do 

niektórych jego etapów i wybranych czynności. Na potrzeby zagadnienia wymienionego w tytule 

wystarczy jednak analiza przepisów ustawy Prawo budowlane.

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH*

Zmiana profesjonalnych uczestników 
procesu budowlanego w trakcie 
realizacji inwestycji

1  Ustawa – Prawo budowlane Prawa budowlanego  inwestor 

2

Inwestor jest inicjatorem i organizatorem 
procesu budowlanego. Nie musi jednak posiadać 
szczegółowej wiedzy na temat zasad realizacji 
inwestycji ani jej prawnych uwarunkowań.
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C
elem artykułu jest analiza 

polskich regulacji prawnych 

dotyczących nasłonecznie-

nia budynków i  przepisów 

obowiązujących w  innych 

krajach. Dodatkowo w  artykule przed-

stawiono przykładowe metody wy-

znaczania czasu nasłonecznienia oraz 

przykłady rozwiązań architektonicznych 

zastosowanych w celu spełnienia wyma-

gań prawnych. 

Nasłonecznienie budynku – polskie 

regulacje prawne

Wymagania dotyczące nasłonecz-

niania pomieszczeń w polskim prawie 

są ujęte w  rozporządzeniu Ministra 

 

12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i  ich usytuowanie

-

ce nasłoneczniania w pomieszczeniach 

przeznaczone do zbiorowego przeby-

wania dzieci w  żłobku, klubie dzie-

cięcym, przedszkolu, innych formach 

opieki przedszkolnej i  szkole, z wyjąt-

kiem pracowni chemicznej, fizycznej 

-

ny czas nasłonecznienia co najmniej  

3 godziny w dniach równonocy w godzi-

-

ne – w godzinach 7:00–17:00. W przy-

padku mieszkań wielopokojowym do-

puszcza się ograniczenie wymagania 

-

skiej zabudowie dopuszcza się ograni-

czenie wymaganego czasu nasłonecz-

nienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu 

do mieszkania jednopokojowego w ta-

-

nego czasu nasłonecznienia. 

Przepisy dotyczące zacieniania 

i przesłaniania są trudne do spełnienia 

– szczególnie w gęstej zabudowie miej-

skiej – bez formalnej klasyfikacji jako 

 

lenia powoduje, że interpretacji doko-

nuje intuicyjnie projektant, a weryfika-

cja następuje w momencie wydawania 

Standardy nasłonecznienia budynków 

w wybranych krajach europejskich 

-

-

ni i zimy skraca się oraz zmniejsza się 

-

-

nia danego obszaru powstały regulacje 

dotyczące kwestii dopływu naturalne-

-

gę na rozwiązania prawne w  krajach, 

w  których warunki w  zakresie nasło-

pomieszczeń są podobne do polskich. 

W  niemieckim prawie dzienne 

-

dopływu promieni słonecznych do po-

koju dziennego i  szpitalnego w  dniu 

17 stycznia wynosi 1 godzinę, a w dniu 

Podstawowym dokumentem re-

-

-

promieniowanie słońca. Wymienione 

-

widualnie przez projektanta ze wzglę-

mają praktyczny charakter. Zgodnie 

-

wizualny dla użytkowników, a: wnę-

trza, w  których mieszkańcy mają uza-

sadnione oczekiwanie bezpośredniego 

światła słonecznego, powinni otrzymy-

wać co najmniej 25% prawdopodobnego 

czasu nasłonecznienia, co najmniej 5% 

powinno być odbierane w  miesiącach zi-

mowych, od 23 września do 21 marca. Do-

datkowo: jeśli pokój musi mieć orientację  

Gwałtowny wzrost liczby ludności miejskiej spowodował bezplanowy rozwój zabudowy  

– szczególnie w strefach śródmiejskich wykorzystywane są nawet niewielkie działki 

zlokalizowane w gęstej zabudowie. Wciąż powstają nowe obiekty usytuowane pomiędzy 

istniejącą zabudową. W związku z tym coraz częściej dochodzi do naruszenia prawa  

do światła słonecznego i problemów z zapewnieniem mieszkańcom komfortu świetlnego. 

mgr inż. Aleksandra Mazurek*

Nasłonecznienie budynków  
w gęstej zabudowie miejskiej 
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REKLAMA WŁASNA

Fragmenty książki WT 2018: 

Wyjścia ewakuacyjne z garażu

 Nowelizacja zmieniła kryteria, od których za-

leży wymóg zapewnienia co najmniej dwóch wyjść ewakua-

cyjnych z garażu. Te kryteria to powierzchnia strefy pożarowej, 

która zastąpiła powierzchnię całkowitą garażu. Tu powtórzyć 

trzeba to, co napisaliśmy w komentarzu do § 277 ust. 4, że noweliza- 

cja § 232 ust. 2 pozwoliła na swobodny w praktyce podział garażu 

na strefy pożarowe, jak to zostało zilustrowane na rysunku VI. 3.  

A także, że powierzchnia strefy pożarowej to, zgodnie z § 226 

ust. 3, powierzchnia wewnętrzna, czyli powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnię ścian zewnętrznych. Wymaganie 

będzie więc łagodniejsze również w przypadku braku podziału 

na strefy pożarowe. Ale to jeden warunek. Drugim niezależnym 

kryterium jest liczba stanowisk postojowych. Wymóg obejmuje 

też wszystkie garaże o liczbie stanowisk powyżej 25, pozbawio-

nych instalacji oddymiających (warto zwrócić uwagę, że nie ma 

wymogu, aby instalacja była załączana samoczynnie). Tak jak 

poprzednio dopuszcza się, żeby jednym z tych wyjść był wjazd 

lub wyjazd z garażu. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na powią-

zany z tym przepis z ust. 4 (patrz komentarz do tego przepisu).

 W istocie są to dwa niezależne przepisy. Jeden doty-

czy długości przejścia. Przy czym w nowelizacji doprecyzowano, 

że jest to przejście od stanowiska postojowego do najbliższego 

wyjścia ewakuacyjnego. Ze względu na to nie użyto tutaj terminu 

„przejście ewakuacyjne” zde%niowanego w § 278 ust. 1, gdyż ina-

czej określono pierwszy z tych punktów (mowa tam o najdalszym 

miejscu, w którym może przebywać człowiek). Długości przejść, 

osobno dla garaży zamkniętych i otwartych, pozostały bez mian. 

Drugi przepis wymaga, aby w przypadku garażu, w którym strefa 

pożarowa obejmuje więcej niż jedną kondygnację, wyjścia ewa-

kuacyjne były zapewnione na każdej kondygnacji. Jest to przepis 

nowy, bardzo ważny, bo takiego doprecyzowania brakowało.

[...]

 Zgodnie z  przepisem z  § 240 ust. 6 także bramy 

przeciwpożarowe w garażu muszą być zaopatrzone w urzą-

dzenia do ich samoczynnego zamykania w  razie pożaru 

i faktycznie nie będą one mogły pełnić funkcji wyjścia ewakua-

cyjnego. Przepis nie precyzuje, jak zapewnić dostępność wyjścia 

ewakuacyjnego. W tym przypadku należy sięgnąć do przepisu  

z § 240 ust. 5. Rozwiązaniem będą więc otwierane ręcznie drzwi 

przeciwpożarowe zamontowane w bramie lub umiejscowione 

w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Należy też zwrócić uwagę, że 

wykorzystanie wjazdu lub wyjazdu z garażu jako wyjścia ewa-

kuacyjnego jest tylko opcjonalne. Jeśli zapewnimy inne wyjście 

ewakuacyjne, nie musimy korzystać z tej możliwości. Przykład 

zastosowania tego przepisu pokazano na rysunku VI. 3.

 Dopuszczenie stosowania nieobudowanych scho-

dów zewnętrznych dotyczy szczególnego przypadku. Ma jed-

nak szerokie zastosowanie, gdyż dwupoziomowe parkingi otwarte 

są bardzo popularnym sposobem rozwiązywania problemu de%-

cytu miejsc parkingowych na terenach osiedli mieszkaniowych. 

Zazwyczaj takie schody pełnią funkcję nie tylko drogi ewakua-

cyjnej, ale i zapewniają dostęp do górnej kondygnacji parkin-

gu na co dzień, dlatego, choć przepisy dopuszczają tu schody na-

wet bardzo strome (§ 68 ust. 1), warto w takim przypadku zastoso-

wać łagodniejsze. Nie ma natomiast zwykle potrzeby poszerzania 

określonych tym samym przepisem szerokości biegów i spoczni-

ków. Ilość stopni w  biegu w  przypadku schodów zewnętrznych 

ograniczona jest przepisem § 69 ust. 3, a wysokość balustrad § 298 

ust. 2 (patrz rysunek VI. 30). Przepis brzmi identycznie jak przed no-

welizacją, zmienił się tylko numer ustępu (poprzednio był to ust. 4).
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Ry su nek VI. 30. Zastosowanie nieobudowanych schodów zewnętrznych jako drogi ewakuacji 

z garażu możliwe jest tylko w jednym pokazanym na rysunku przypadku (§ 278 ust. 5).

Zazwyczaj takie schody pełnią funkcję nie tylko drogi ewakuacyjnej, ale i zapewniają dostęp do 

górnej kondygnacji parkingu na co dzień, dlatego, choć przepisy dopuszczają tu schody nawet 

bardzo strome (§ 68 ust. 1), warto w takim przypadku zastosować łagodniejsze. Nie ma natomiast 

zwykle potrzeby poszerzania określonych tym samym przepisem szerokości biegów i spoczników. 

Ilość stopni w biegu w przypadku schodów zewnętrznych ograniczona jest przepisem  

§ 69 ust. 3, a wysokość balustrad § 298 ust. 2.



PROJEKTOWANIE

NUMER 3 / 2018 11

Wprowadzenie

wyrobów jako nadających się do sto-

sowania są przede wszystkim przepisy 

-

puszczalnych odchyłek. Dla wyrobów 

w  normach dotyczących danej grupy 

-

równo od przeznaczenia wyrobu (np. 

pustak ceramiczny przeznaczony do 

wytwarzany z  większymi odchyłkami 

niż pustak przeznaczony do murowania 

na cienkie spoiny), -

-

-

nywane za pomocą przyrządów o dużej 

Umownie można przyjąć, że w  bu-

downictwie „przedmiotem” może być za-

równo cały budynek, jak też jego składo-

we części, np. kondygnacje lub poszcze-

gólne lokale (mieszkalne lub użytkowe) 

znajdujące się na tych kondygnacjach. 

w budynku mają wpływ odchyłki:

zastosowanych wyrobów budow-

lanych, wytworzonych poza miej-

scem wbudowania;

powstające w wyniku prowadzenia 

robót na terenie budowy.

W  fazie wznoszenia budynku od-

-

czas wykonywania praktycznie każdej 

roboty budowlanej, poczynając już od 

tyczenia budynku na działce budowla-

nej. Roboty budowlane, takie jak mu-

rowanie lub montaż, są wykonywane 

w niesprzyjających warunkach atmosfe-

rycznych i  z  tego też powodu cechują 

się one stosunkowo dużymi odchyłkami. 

w  jakiej jest wykonywana konstrukcja 

budynku. Metody tradycyjne (stosowa-

nie elementów drobnowymiarowych, 

np. cegieł czy bloczków gazobetono-

wych) będą mniej dokładne niż stoso-

wanie elementów prefabrykowanych 

(np. wielkopłytowych), które z racji wy-

twarzania ich w zakładach zamkniętych 

są wykonywane stosunkowo dokładnie.

W  artykule podjęto próbę oszaco-

wania różnic pomiędzy projektowany-

mi i  wybudowanymi (rzeczywistymi) 

a  wynikających z  dopuszczalnych od-

chyłek stosowanych wyrobów i dokład-

Przyjęto, że budynki będą wykonywane 

w  technologii tradycyjnej (murowa-

ne). 

technicznych wykonania i  odbioru ro-

Podczas analizy wpływu odchyłek 

powstałych w  fazie produkcji elemen-

tów budowlanych i w fazie wznoszenia 

-

jektowanych lokali będą rozpatrywane 

powierzchnie lokali ograniczonych (za-

Powierzchnie lokali – zgodnie z PN-

-

wierzchnią użytkową lub powierzchnią 

wewnętrzną. Definicje normalizacyjne 

tych powierzchni są następujące:

powierzchnia użytkowa – po-

wierzchnia przeznaczona do zaspo-

-

zanych z użytkowaniem budynku;

powierzchnia wewnętrzna – po-

wierzchnia stanowiąca różnicę mię-

dzy powierzchnią całkowitą a  po-

-

wnętrzne; w  przypadku typowego 

lokalu mieszkalnego bądź biurowego 

składającego się z kilku pomieszczeń 

-

nej ograniczonej powierzchniami 

-

nych tego lokalu (z pominięciem po-

działowych wydzielających poszcze-

gólne pomieszczenia, takie jak poko-

je czy też pomieszczenia higieniczno-

-sanitarne).

Wykonanie dowolnego przedmiotu o wymiarach ściśle odpowiadających wymiarom założonym 

(przyjętym w dokumentacji tego przedmiotu) jest praktycznie niemożliwe, gdyż zawsze wystąpią 

odchyłki wymiarów, czyli różnice między wymiarami założonymi w projekcie a wymiarami 

rzeczywistymi. O wielkości odchyłek decyduje producent, a właściwie przyjęte przez niego 

technologie produkcji. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że wytworzenie wyrobu 

o mniejszych odchyłkach wymiarowych wymaga zastosowania bardziej precyzyjnych metod 

produkcyjnych, co niesie za sobą często znaczne konsekwencje ekonomiczne.

dr inż. Andrzej Pogorzelski, mgr inż. Jan Sieczkowski

Różnice i dopuszczalne odchyłki 
pomiędzy projektową a rzeczywistą 
powierzchnią lokali w budynku
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O
dbiegając nieco od czy-

sto technicznych aspek-

-

jemy poniżej wpływ tej 

technologii na zmiany 

stawiane nam oczekiwania, ale też 

z  perspektywy firmy, organizacji czy 

Szykując się do napisania tego arty-

kułu, znalazłam ciekawe opracowanie 

-

którego autorzy na podstawie przepro-

wadzonych badań jednoznacznie iden-

-

petencji poszukiwanych w  perspekty-

wie najbliższych 5 lat (tj. 2015–2020): 

znajomość technologii energooszczęd-

nych, obsługę programów projektowa-

nia 3D, modelowanie informacji o bu-

dynkach i budowlach (BIM) oraz język 

angielski (branża architektoniczna), 

np.: nastawienie na rozwój, zdolności 

analityczne, kosztorysowanie i mobil-

ność (tab. 1 i 2).

Według autorów opracowania w za-

-

wych w branży budowlanej za najważ-

niejsze uznane zostały i  w  kolejnych 

latach takimi pozostaną: bezpieczeń-

stwo pracy, zarządzanie inwestycją 

oraz ekonomika. Relatywnie duży 

wzrost znaczenia przewidywany jest 

też dla znajomości nowych trendów, 

etykiety biznesowej oraz zarządzania 

projektem i zespołem. Z kolei w bran-

ży architektonicznej w  perspektywie 

5 lat najważniejszą kompetencją z  tej 

grupy będzie umiejętność prezentowa-

nia i bronienia projektów, nowe tren-

dy, bezpieczeństwo pracy i  etykieta 

biznesowa. Co ciekawe, wyniki badań 

jednoznacznie pokazały również, że za-

równo dla branży budowlanej i branży 

architektonicznej w  zakresie umiejęt-

-

 

Building Information Modelling kojarzy się wszystkim głównie z zagadnieniami czysto 

technicznymi. Na nich skupiamy swoją uwagę, pozostawiając gdzieś z tyłu aspekt ludzki, który 

jest równie ważny, o ile nie ważniejszy. Stwierdzenie „business to ludzie i pieniądze, bez ludzi 

(w rozumieniu silnej drużyny) trudno jest zarabiać duże pieniądze” jest niezwykle prawdziwe. 

Katarzyna Orlińska-Dejer*

Building Information Modelling (BIM) 
– nauka, kariera, organizacja

Tab. 1. Kompetencje dzisiaj (uznane za ważne w 2015 r.) i kompetencje jutra (uzna-

ne za ważne w 2020 r.). W lewej tabeli oznaczono kompetencje, które w perspek-

tywie 5 lat tracą miejsce wśród 20 najważniejszych. W prawej tabeli oznaczono 

kompetencje, które w perspektywie 5 lat dołączają do listy 20 najważniejszych [5]
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Fragment książki „Kontrakty budowlane”: 

17.2. Zmiany w stosunku do warunków FIDIC z 1999 r.

W  nowej edycji rozbudowano m.in. te aspekty, z  których 
znane były poprzednie wersje warunków FIDIC, w  tym kon-
traktowe terminy na dokonywanie zgłoszeń i innych czynności 
przez strony oraz przez inżyniera. Postanowienia dotyczące 
terminów realizacji zobowiązań wykonawcy, zamawiającego 
i inżyniera mają obecnie charakter bardziej nakazowy. W przy-
padku niedokonania przez stronę lub inżyniera danej czynności 
w  określonym terminie warunki FIDIC przyjmują jako zasadę 
domniemanie, że wymagana czynność miała miejsce. Na przy-
kład wprowadzono postanowienie, zgodnie z  którym, jeśli in-
żynier nie wyda w terminie Świadectwa Wykonania, przyjmu-
je się, że zostało ono wystawione przez inżyniera po upływie  
28 dni od upływu ostatniego Okresu Zgłaszania Wad (Defects 

Noti!cation Period). Podobny mechanizm przyjęto względem 
Ostatecznego Świadectwa Płatności wystawianego przez in-
żyniera. Jeżeli wykonawca nie złoży powiadomienia o roszcze-
niu albo nie zwróci się do komisji rozjemstwa w ciągu 56 dni od 
jego wystawienia, przyjmuje się, że wykonawca zaakceptował 
Ostateczne Świadectwo Płatności. Nowe terminy kontrakto-
we i konsekwencje prawne ich niedotrzymania polegające na 
uznaniu, że dana czynność miała miejsce lub nie miała miejsca 
(tzw. deeming provisions), wprowadzono też m.in. w Subklauzu-
li 3.7.3 (domniemanie odrzucenia roszczenia); Subklauzuli 3.7.5 
(domniemanie zaakceptowania określenia przez inżyniera); 
Subklauzuli 10.1 (domniemanie ukończenia robót lub odcinka 
i wydania Świadectwa Przejęcia); w Klauzulach 20 i 21 (przewi-
dujących domniemania związane z  procedurami dotyczącymi 
roszczeń i  sporów). Powiadomienia muszą wyraźnie wskazy-
wać, że są powiadomieniami (Notice) w rozumieniu warunków 
FIDIC i zawierać odniesienie do klauzuli kontraktu stanowiącej 
podstawę prawną danego powiadomienia.

Strony kontraktu opartego na warunkach FIDIC 2017 mu-
szą zatem dokładnie zapoznać się z rozbudowanymi klauzulami 
umowy oraz zadbać o to, aby nie pominąć żadnego ze szczegó-
łowo określonych terminów kontraktowych. 

W  nowej edycji warunków FIDIC usprawniono wiele 
kwestii związanych z  administracją kontraktu przez in-
żyniera. Rozbudowano Klauzulę 3 de+niującą rolę inżyniera, 
która zawiera obecnie osiem subklauzul. W drugiej edycji wa-
runków FIDIC z  2017 r. inżyniera nadal o+cjalnie uważa się za 
działającego na rzecz zamawiającego – z zastrzeżeniem, że Sub-

klauzula 3.2 warunków FIDIC przewiduje obecnie, że inżynier 
nie jest zobowiązany do uzyskania zgody zamawiającego przed 
dokonaniem ustaleń zgodnie z nową Subklauzulą 3.7.

Ostatecznie doprecyzowano znaczenie słowa „inżynier” 
w Subklauzuli 3.1, które dla wielu użytkowników warunków FI-
DIC z 1999 r. nie było całkowicie jasne. Obecnie wyraźnie wska-
zano, że: „Jeśli Inżynier stanowi osobę prawną, zatrudniona 
przez Inżyniera osoba &zyczna zostanie wyznaczona i upo-
ważniona do działania w  imieniu Inżyniera na podstawie 
Kontraktu” (tłum. wł.). Osobę +zyczną będącą przedstawicie-
lem inżyniera na placu budowy zde+niowano jako „Przedsta-
wiciel Inżyniera” (Engineer’s Representative). Zgodnie z założe-
niami tej nowej funkcji przedstawiciel inżyniera powinien prze-
bywać na terenie budowy przez cały czas trwania kontraktu. 
Choć może zwiększyć to bieżące koszty utrzymania personelu 
zamawiającego, zmiana ta wydaje się słuszna, gdyż powinna 
doprowadzić do lepszego ogólnego zrozumienia przez inżynie-
ra (i pośrednio zamawiającego) sytuacji na placu budowy i spo-
sobu realizacji inwestycji przez wykonawcę.

Pełnienie funkcji inżyniera jako osoby +zycznej (lub w przy-
padku osoby prawnej – pełnienie funkcji przedstawiciela inży-
niera) zostało uzależnione od spełnienia warunków w postaci: 
(i) bycia profesjonalnym inżynierem, mającym odpowiednie 

uprawnienia zawodowe, doświadczenie i  kompetencje do 
działania w roli inżyniera na podstawie kontraktu, 

(ii) znajomości języka kontraktu zde+niowanego w Subklauzuli 1.4.
W odpowiedzi na powszechną – także w Polsce – praktykę 

nakładania na inżynierów daleko idących ograniczeń w zakresie 
ich swobody decyzyjnej w edycji 2017 istotną zmianę przewi-
dziano również w Subklauzuli 3.2 warunków FIDIC. W szczegól-
ności dodano zastrzeżenie, że: „Niedopuszczalne jest wprowa-
dzenie wymogu uzyskania przez Inżyniera zgody Zamawiają-
cego na dokonywanie czynności określonych w  Subklauzuli 
3.7 [Uzgodnienie lub Określenie]” (tłum. wł.). Istotą wykonywania 
tych czynności jest bowiem kierowanie się przez inżyniera pro-
fesjonalnym i  neutralnym osądem, wymagającym swobody 
decyzyjnej po jego stronie. Podobnie jak w edycji z 1999 r. czyn-
ności inżyniera wymagające zgody zamawiającego powinny 
zostać określone w  Warunkach Szczególnych, a  zamawiający 
nie ma prawa nakładać dalszych ograniczeń względem kon-
traktowych upoważnień inżyniera.
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P
rzypisanie sobie autorstwa 

utworu architektonicznego 

innego twórcy stanowi na-

ruszenie prawa osobistego, 

czyli prawa do autorstwa 

rzeczywistego twórcy1. Polski ustawo-

dawca umożliwia dochodzenie praw 

autorom dzieł w  przypadku, gdyby 

działanie to godziło w  ich interesy. 

Zanim to jednak nastąpi, należy stwier-

-

warunek konieczny do uznania go za 

przedmiot prawa autorskiego

Artykuł 1 ust. 1 ustawy o  prawie 

autorskim i  prawach pokrewnych za 

przedmiot prawa autorskiego uzna-

je: każdy przejaw działalności twórczej 

o  indywidualnym charakterze, ustalony 

w  jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 

wartości, przeznaczenia i  sposobu wy-

rażenia

-

nicze kwestie determinujące ochronę 

twórczej charakteryzującej się indy-

-

dzaj wytworu ludzkiego intelektu. Po 

w jakiejkolwiek postaci, co oznacza, że 

za przedmiot prawa autorskiego moż-

obiekt, ale również wszelkie projekty 

branżowe, a nawet szkice i zapiski róż-

nych koncepcji z początkowych faz pro-

jektu. Stanowisko to proponuje również 

A. Zwierzchowski, sugerując uznanie za 

przedmiot prawa autorskiego zarówno 

zrealizowanych obiektów o  cechach 

przestrzennych i  funkcjonalnych, jak 

też poprzedzających ich powstanie 

wszelkich projektów branżowych za-

wierających idee i  pomysł autora. Nie 

-

kumentacje, lecz jako: wynik procesu 

twórczego polegający na ustaleniu kon-

kretnego rozwiązania, które powstało 

w umyśle danego projektanta2. 

Skupiając się zatem na samej prze-

-

-

projektowych nasuwa problem w iden-

tyfikacji tego co nowatorskie, a co od-

fakt, że każdy nowy projekt stawia wy-

mogi uwarunkowane chociażby kon-

kretnym miejscem powstania obiektu 

-

ne”, co zdaniem prof. Ewy Kuryłowicz 
3. 

Kwestia ta nie sprawdza się jednakże 

we wszystkich przypadkach, bowiem 

wiele miejsc cechuje podobny krajo-

braz, klimat i  wiele rozwiązań może 

-

w  Warszawie z  dnia 5 lipca 1995 r., 

zgodnie z którym: W wypadku działania 

twórczego mamy do czynienia z sytuacją, 

w  której niezależnie od pewnych wymo-

gów z góry postawionych twórcy i których 

spełnienie ma znaczenie dla uznania, czy 

obowiązek został wykonany należycie, 

w  ostatecznym rezultacie zawarte są 

elementy, których kształt zależy od oso-

bistego ujęcia i  jedynie w  tym zakresie 

można mówić o  twórczości. Należy za-

techniczne zawierają się w kategoriach 

standardu, a o utworze jako przedmio-

cie prawa autorskiego można mówić 

wtedy, gdy obiekt budowlany cechuje 

indywidualizm w  kwestii estetyczno-

-funkcjonalnej i  jest wyrazem uzasad-

nionej wizji autorskiej. Potwierdza to 

również orzeczenie Sądu Apelacyjnego 

w  Warszawie z  dnia 5 lipca 1995 r. , 

które stanowi, że: W wypadku działania 

twórczego mamy do czynienia z sytuacją, 

w  której niezależnie od pewnych wymo-

gów z góry postawionych twórcy i których 

spełnienie ma znaczenie dla uznania, czy 

obowiązek został wykonany należycie, 

w ostatecznym rezultacie zawarte są ele-

menty, których kształt zależy od osobiste-

go ujęcia i jedynie w tym zakresie można 

mówić o  twórczości. Niezbędne jest za-

tem, aby utwory architektoniczne mia-

ły szczególnie ukształtowane elementy, 

wyróżniające się ponadto – co zawiera 

się w  kategoriach standardu. Nie ist-

-

nica rozróżniająca utwory nowatorskie  

Problem interpretacji utworu architektonicznego jako przedmiotu prawa autorskiego wydaje się 

być niezwykle aktualny, bowiem rynek nieruchomości stale się powiększa, a pewne koncepcje 

są powielane na tyle często, że stanowi to przyczynę rozważań nad ochroną praw autorskich 

dzieł architektury. 

Wiktoria Kuzia*

Utwór architektoniczny  
w świetle prawa autorskiego

1

].
2  J. Jezioro 
3  
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Z
asady wprowadzania wy-

robów budowlanych do 

obrotu na polskim rynku 

i  znakowania ich znakiem 

CE albo znakiem budow-

lanym sformułowane są w  ustawie 

o  wyrobach budowlanych

unijnym rozporządzeniu nr 305/2011 

-

konawczych do tych aktów prawnych. 

wprowadzania wyrobów budowlanych 

przepisy: 

obo-

wiązek -

-

cji więc stosowania się do przepisów 

CPR) w przypadku wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych obję-

tych normami zharmonizowanymi 

(obowiązek ten powtórzony został 

art. 26 ust. 1 CPR stanowiący, że 

europejska ocena techniczna (ETA) 

jest wydawana na wniosek produ-

-

pis CPR nie ustanawia obowiązku 

ubiegania się o ETA, co oznacza jej 

dobrowolność); art. 19 ust. 1 CPR, 

który ustala, w jakiej sytuacji wnio-

skowanie o wydanie ETA jest zasad-

do stosowania się do przepisów CPR 

w przypadku wyrobów, dla których 

ETA została wydana;

obowiązek oznakowania znakiem 

budowlanym (w konsekwencji więc 

stosowania się do odpowiednich 

przepisów UoWB) tych wyrobów 

wprowadzanych do obrotu na ryn-

ku krajowym, które nie są objęte 

normą zharmonizowaną (hEN) i dla 

których nie wydano ETA; art. 8 ust. 1 

-

nia wyrobu znakiem budowlanym 

ze sporządzeniem krajowej deklara-

Normą (PN) wyrobu albo z krajową 

oceną techniczną (KOT) wydawaną 

w przypadkach wskazanych w art. 9 

Kluczowa z  perspektywy produ-

do obrotu wyrób budowlany (rozu-

miany także jako zestaw wyrobów) 

będzie zatem weryfikacja, czy w  ak-

tualnym wykazie opublikowanym 

w  Dzienniku Urzędowym UE przez 

Komisję Europejską na podstawie 

normę zharmonizowaną, którą jego 

Jeżeli żadna z  tamtejszych norm nie 

spełnia – zdaniem producenta – tego 

warunku, wówczas staje on przed 

obowiązkiem dokonania wyboru jed-

do obrotu.

Decydując się na uzyskanie ETA 

-

aktualny wykaz europejskich doku-

mentów oceny (EAD) opublikowany 

w  Dzienniku Urzędowym UE zgodnie 

z  art. 22 CPR oraz listę wytycznych 

do europejskich aprobat technicznych 

EAD na podstawie art. 66 ust. 3 CPR, 

-

takiej specyfikacji oznacza bowiem, że 

proces uzyskiwania ETA będzie krótszy 

o czas opracowywania i zatwierdzania 

nowego europejskiego dokumentu oce-

ny, niezbędnego do wydania ETA. 

wyrobów budowlanych do obrotu prze-

widuje się, że wyrób budowlany nieob-

objęty Polską Normą wyrobu albo zgod-

ny z  wydaną dla niego krajową oceną 

techniczną. Zidentyfikowanie w zbiorze 

Polskich Norm normy (niebędącej nor-

mą zharmonizowaną), na podstawie 

stwierdzenie braku istnienia takiej nor-

my, bywa niejednokrotnie bardzo kło-

potliwe. Niestety krajowe przepisy nie 

przewidują tworzenia wykazu Polskich 

Normy zharmonizowane (hEN), europejskie dokumenty oceny (EAD), Polskie Normy wyrobów 

(PN) oraz warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (WO) – to aktualnie 

podstawowe specyfikacje techniczne wykorzystywane podczas wprowadzania wyrobów 

budowlanych do obrotu na rynku krajowym.

mgr inż. Kamil Kułaga*

Specyfikacje techniczne wyrobów 
budowlanych wprowadzanych do obrotu 
na rynku polskim
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ranża budowlana, w związ-  

ku z  ograniczonym stoso-

waniem klauzul walory-

zacyjnych w  kontraktach 

budowlanych (zawartych 

w  ramach zamówień publicznych), jest 

kiedy to miała miejsce rekordowa liczba 

bankructw. Konkurencja cenowa, jaka 

od wielu lat ma miejsce na rynku zamó-

wień publicznych na roboty budowlane, 

w połączeniu z cyklami koniunkturalnymi 

robót budowlanych, co może okresowo 

więc pytanie, czy jest szansa na konkuren-

cję pozacenową opartą na premiowaniu 

stosowania innowacyjnych rozwiązań 

w robotach budowlanych?

O  konkurencji cenowej na rynku 

zamówień publicznych na roboty bu-

dowlane decydują stosowane przez 

zmawiających kryteria oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert stanowią kluczo-

wy instrument w procesie wyboru naj-

korzystniejszej oferty w postępowaniu 

o  udzielenie zamówienia publicznego 

-

teria oceny ofert umożliwiają wyko-

nawcom konkurowanie między sobą 

o pozyskanie danego zamówienia pub-

licznego. Mimo wielu zmian w  Prawie 

zamówień publicznych

miejsce w  okresie ostatnich kilku lat, 

prymatu ceny, to i tak w przeważającej 

liczbie postępowań o udzielenie zamó-

wienia publicznego na roboty budowla-

ne o wyborze najkorzystniejszej oferty 

tak, gdyż w zamówieniach publicznych 

na roboty budowlane zamawiający wy-

bierają jako pozacenowe kryteria oce-

ny ofert termin realizacji zamówienia 

-

-

cych się o dane zamówienia wykonaw-

ców oferuje maksymalne okresy gwa-

rancji i  minimalne terminy realizacji 

zamówienia. 

Niemniej jednak zamówienia pub-

władzę publiczną do pobudzenia inno-

rozwoju branży budowlanej w  Polsce. 

Podstawy prawne do rozwoju innowa-

znajdują się w art. 179 Traktatu o funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

-

nie podstaw naukowych i technologicz-

nych przemysłu w celu zdobycia prze-

wagi konkurencyjnej przez gospodarkę 

państw UE m.in. nad Stanami Zjedno-

czonymi i państwami azjatyckimi, taki-

W  artykule podjęto próbę odpo-

wiedzi na pytanie, czy partnerstwo 

innowacyjne jest szansą dla branży bu-

dowlanej na innowacyjne zamówienia 

publiczne na roboty budowlane, które 

-

minu realizacji zamówienia czy okresu 

gwarancji.

Istota partnerstwa innowacyjnego

Partnerstwo innowacyjne jest nową 

procedurą (od 28.07.2016 r.), która po-

jawia się w nowej dyrektywie klasycz-

nej 2014/24/UE [8] oraz w znowelizowa-

nej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (PZP) [9]. 

Zgodnie z art. 31 ust. 2 dyrektywy kla-

 

PZP celem partnerstwa innowacyjnego 

jest opracowanie innowacyjnego pro-

duktu, usługi lub robót budowlanych 

oraz późniejszy zakup tych produktów, 

usług lub robót budowlanych będących 

wynikiem tych prac, pod warunkiem 

że odpowiadają one poziomom wydaj-

-

nionym między zamawiającym a wyko-

nawcą lub wykonawcami.

-

go jest więc nie tylko opracowanie 

innowacyjnej roboty budowlanej, ale 

przeprowadzania odrębnego postępo-

wania o  udzielenie zamówienia pub-

licznego. W  partnerstwie innowacyj-

nym mamy zatem do czynienia z jedną 

umową, która obejmuje zarówno fazę 

Partnerstwo innowacyjne to nowy tryb udzielania zamówień publicznych przez zamawiających  

na opracowanie, jak i sprzedaż innowacyjnych usług, produktów czy też robót budowlanych, 

które nie są jeszcze dostępne na rynku. Czy partnerstwo innowacyjne jest szansą  

na konkurencyjne roboty budowlane, które będą premiować jakość, parametry techniczne  

oraz funkcjonalność zamiast ceny, terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji?

dr Małgorzata Godlewska*

Partnerstwo innowacyjne szansą na 
efektywność robót budowlanych
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O
pis przedmiotu zamówie-

-

nienia przez oferowane 

-

Obowiązek zachowania obiektywizmu 

wyklucza jako sprzeczne z  prawem 

wszelkie wymagania niemające znacze-

-

kowych przewidywanych rozwiązań. 

Opis wymagań dotyczących przed-

miotu zamówienia ma gwarantować 

uczciwą konkurencję, co nie jest rów-

noznaczne z  ich sformułowaniem 

w  sposób pozwalający na spełnie-

nie wymagań technicznych wszyst-

kim podmiotom działającym w  danej 

-

wiadającą jego potrzebom. Sam fakt, 

że jednemu z  dostawców łatwiej jest 

-

jako ograniczanie konkurencji. Uczciwą 

konkurencję narusza jednak taki opis 

przedmiotu zamówienia, w którym za-

mawiający poprzez użyte sformułowa-

nia lub parametry będzie wskazywał 

na jednego konkretnego dostawcę lub 

na jeden wybrany produkt. Produkt ten 

zamawiającego. Wystarczy, że wymogi 

i  parametry dla przedmiotu zamówie-

-

ny produkt. 

Wskazanie producenta bądź kon-

kretnego produktu jest z  oczywistych 

względów najwygodniejszą formą 

opisywania przedmiotu zamówienia. 

Jednakże ustawa zakazuje dokony-

wania opisu przedmiotu zamówienia 

w sposób dyskryminujący i utrudniają-

cy uczciwą konkurencję – co przejawia 

się przede wszystkim wskazywaniem 

przez zamawiającego na konkretny 

produkt. Zakaz ten nie oznacza koniecz-

dostaw, usług czy robót budowlanych 

nieodpowiadających jego potrzebom 

-

maganych parametrów technicznych, 

-

cję między wykonawcami mogącymi 

-

sieniu do przedmiotu zamówienia, bez 

ograniczania dostępu do zamówienia 

Ustawa w  art. 29 ust. 3 zakazuje 

dokonywania opisu przedmiotu zamó-

wienia przez wskazanie znaków to-

warowych, patentów lub pochodzenia 

produktu. Dopuszcza jednak wyjątki 

od tego zakazu, uzasadnione specyfiką 

dotyczące sytuacji, gdy zamawiający nie 

 

leń1

z tego uprawnienia wymaga umieszcze-

zastrzeżenia otworzyłby zamawiającym 

drogę do jawnej dyskryminacji wyko-

nawców przez dopuszczanie do udziału 

-

tów. Takie skonstruowanie opisu przed-

miotu zamówienia dokonane w sytuacji 

z wykorzystaniem znaków towarowych 

lub nazw własnych, uzupełnione o  ob-

-

niu produktów równoważnych – nie 

zawęża dopuszczalnej konkurencji do 

ofert opiewających jedynie na wskazane 

przedmioty czy technologie. Stanowi wy-

zamówienia, który w  standardowych 

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przedmiot 

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzenie oferty.

dr Włodzimierz Dzierżanowski*

Rozwiązania równoważne umów 
o zamówienie publiczne 

Wskazanie producenta bądź konkretnego produktu 
jest z oczywistych względów najwygodniejszą formą 
opisywania przedmiotu zamówienia. 

1

2 . 
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twa wybrany na kadencję 2018–2022. Współorganizował 

-

-

niki Warszawskiej (1982 r.). Uzyskał uprawnienia budowlane 

w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych do projektowania 

i wykonawstwa oraz rzeczoznawcy budowlanego w zakresie 

konstrukcji hydrotechnicznych. Jest także rzeczoznawcą Sto-

-

z konstrukcji i technologii w budownictwie wodnym. Ma w dorobku naukowym ponad 160 publikacji naukowych, ponad  

60 opracowań naukowo-badawczych, ponad 180 prac studialnych, projektowych, ekspertyz i opinii technicznych, liczne re-

cenzje, a także członkostwo w komitetach naukowych wielu konferencji. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych i czte-

rech zakończonych doktoratów.

Od kwietnia 2017 r. jest Przewodniczącym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie (powołanej przez Ministra 

procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, który został powołany 

PROF. DR HAB. INŻ. 

ZBIGNIEW FRANCISZEK KLEDYŃSKI 

C
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P
rzepisy dotyczące zamó-

wień publicznych mają za-

pewnić efektywne i  trans-

parentne wydatkowanie 

środków publicznych. 

celem jest doprowadzenie do sytuacji, 

w której dokonując zakupów dóbr i usług, 

organy administracji publicznej będą 

wybierać oferty najkorzystniejsze – tak-

że w rozumieniu pozaekonomicznym [1].

Definicja legalna postępowania 

o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 

Prawo zamówień pub-

licznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, dalej: 

-

mówienia to postępowanie wszczynane 

w drodze publicznego ogłoszenia o za-

mówieniu lub przesłania zaproszenia do 

składania ofert albo przesłania zapro-

szenia do negocjacji w  celu dokonania 

wyboru oferty wykonawcy, z którym zo-

stanie zawarta umowa w sprawie zamó-

wienia publicznego lub – w przypadku 

trybu zamówienia z wolnej ręki – wyne-

gocjowania postanowień takiej umowy. 

Definicja legalna postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego 

została wprowadzona do Pzp nowelą – 

ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 223, poz. 1778). Nowa de-

o  udzielenie zamówienia publicznego, 

jakim jest przede wszystkim wybór 

najkorzystniejszej oferty oraz usuwa 

-

kończenia postępowania o  udzielenie 

zamówienia publicznego – są nimi 

wybór oferty najkorzystniejszej albo 

wynegocjowanie postanowień umowy 

w trybie zamówień z wolnej ręki – co 

ma istotne znaczenie dla wyznaczenia 

Regulacja ustawowa

Ustawa Prawo zamówień publicz-

nych

prawnej, kontrolę udzielania zamó-

-

we w sprawach uregulowanych w usta-

wie. Na podstawie art. 198a ust. 1 Pzp 

-

czej stronom oraz uczestnikom postę-

powania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. W ust. 2 ww. przepisu 

wskazano, że w  postępowaniu toczą-

cym się wskutek wniesienia skargi sto-

suje się odpowiednio przepisy ustawy 

Kodeks po-

stępowania cywilnego

o  apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej.

Zgodnie z  art. 198f ust. 2 Pzp sąd 

oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona 

bezzasadna. W przypadku uwzględnie-

nia skargi sąd zmienia zaskarżone orze-

czenie i  orzeka wyrokiem co do istoty 

sprawy, a w pozostałych sprawach wy-

daje postanowienie. Przepisy art. 192– 

195 stosuje się odpowiednio. Nie stosu-

Skargę wnosi się za pośrednictwem 

prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w  terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia izby, przesyłając jedno-

skargi wraz z aktami postępowania od-

-

nie, nie później jednak niż w terminie 

miesiąca od dnia jej wpływu do sądu. 

Jest to jednak termin instrukcyjny, co 

oznacza, że sąd nie ma obowiązku roz-

poznania skargi w tym terminie.

Kognicja sądu powszechnego 

w postępowaniu na skutek skargi 

na orzeczenie Krajowej Izby 

Odwoławczej

 

-

padku uwzględnienia skargi, sąd orze-

kając wyrokiem, może:

-

-

Organy administracji publicznej są uprawnione do obracania środkami, których nie są 

właścicielami w takim znaczeniu, w jakim właścicielami środków są podmioty prywatne. 

Z drugiej strony Państwo, jako uczestnik rynku, może zawierać transakcje, które nie będą 

miały charakteru jedynie komercyjnego, tj. zabezpieczenie określonych interesów publicznych 

(np. w dziedzinie kultury, bezpieczeństwa publicznego, edukacji). W takich sytuacjach 

często niemożliwa byłaby weryfikacja decyzji podjętej przez organy administracji publicznej, 

dotyczącej dysponowania środkami publicznymi, jedynie przez pryzmat wolnorynkowych 

instrumentów. 

mgr Magdalena Malarczyk

Postępowanie odwoławcze  
w zamówieniach publicznych
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Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw. Ustawa 

nowelizuje definicję budowli. Noweliza-

cja spowoduje wprowadzenie jednolitych 

i  przejrzystych zasad opodatkowania 

w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych 

wejdą w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia ustawy, z mocą od dnia 

z dniem 30 czerwca oraz 13 lipca 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1276).

[ZAP 1]1

Wyroby budowlane

-

woju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

Rozporządzenie zmienia termin obowiąz-

ku sporządzania krajowej deklaracji przy 

wprowadzaniu do obrotu lub udostęp-

nianiu na rynku krajowym wyrobu bu-

dowlanego dla niektórych producentów 

wyrobu budowlanego, którzy zgodnie 

z  przepisami obowiązującymi do dnia  

31 grudnia 2016 r. nie byli objęci obowiąz-

kiem znakowania znakiem budowlanym. 

Termin został zmieniony z  30 czerwca 

2018 r. na 30 czerwca 2019 r. Akt wyko-

nawczy znowelizował również załącznik 

z dniem 29 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.  

poz. 1233).

  [ZAP 4.2] 

Odnawialne źródła energii

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmia-

nie ustawy o  odnawialnych źródłach 

energii oraz niektórych innych ustaw. 

Celem ustawy jest zapewnienie pełnej 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źró-

dłach energii z  przepisami dotyczący-

mi pomocy publicznej. Zamierzeniem 

przedmiotowym ustawy jest doprecy-

zowanie: wybranych definicji ustawy 

(np. biomasa, biopłyny, biomasa pocho-

dzenia rolniczego), elementów zbior-

czego raportu rocznego Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki oraz kontynuacja  

niezbędnych zmian systemowych umoż-

liwiających utworzenie na zasadach  

rynkowych lokalnych obszarów zrów-

noważonych energetycznie. 

w życie zmian z dniem 1 oraz 13 lipca 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276).

[ZAP 58.1]

Informacja o środowisku

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmia-

nie ustawy o  mikroorganizmach i  or-

ganizmach genetycznie zmodyfiko-

wanych oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ustanawia Rejestr upraw GMO. 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 810).

[ZAP 15]

Prawo wodne

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo wodne. Ustawa ma na 

celu uszczegółowienie przepisów przej-

w życie zmian z dniem 12 oraz 26 kwiet-

nia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 710).

[ZAP 19]

Prawo telekomunikacyjne

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz 

niektórych innych ustaw. Ustawa wpro-

wadza formę dokumentową, co ma na 

celu zmniejszenie papierowego obiegu 

-

kowo wprowadzano jednolite, elektro-

niczne formularze do sprawozdawczo-

w  życie zmian z  dniem 12 czerwca,  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1118).

[ZAP 24.10]

Sieć telekomunikacyjna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmia-

nie ustawy – Prawo telekomunikacyjne 

oraz niektórych innych ustaw. Ustawa 

zmierza m.in. do rezygnacji z wydawa-

-

czenie przez jednostki samorządu tery-

bez pobierania opłat lub w zamian za 

opłatę niższą niż cena rynkowa. Wej-

życie zmian z dniem 12 grudnia 

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118).

[ZAP 25.6]

Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmia-

nie ustawy o  obrocie instrumentami 

1

Przedstawiamy wybrane zmiany przepisów prawnych dostępnych w Zbiorze Aktów Prawnych 
związanych z budownictwem – Wydawnictwo Polcen, których znajomość jest wymagana na 
egzaminach na uprawnienia budowlane. 

oprac. Agata Bienia

Omówienie wybranych zmian 
aktów prawnych

według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2018 r.
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Zbiór Aktów Prawnych związanych z budownictwem 

(ZAP) – ujednolicone teksty ok. 50 ustaw i 170 rozporządzeń, 

ok. 7000 str., kwartalnie aktualizowane

publikacja wymiennokartkowa  .............................. 

 

 ...150 135* zł

 .... 350 315* zł

Seria przepisów „Z prawem co dnia”
Nr 1. Prawo budowlane wyd. 2018  ................................. 39 zł

Nr 2. Przepisy techniczno-budowlane, wyd. 2018  ........  39 zł

Nr 4. Kpa i prawo autorskie wyd. 2017  ..................  29 9 zł

Nr 5. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 2017 ....  19 zł

Nr 7. Efektywność energetyczna budynków  .............  19 5 zł

Nr 8. Wyroby budowlane 2016  ...................................  19 5 zł

NOWOŚCI:
Znowelizowane warunki techniczne dla budynków  

i ich usytuowania 2018 z komentarzem  

i 200 rysunkami – W. Korzeniewski i R. Korzeniewski,  

 ..............................................................  169 zł

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. Warunki techniczne 

budynków 2018 – Dział VI  ........................................  99 zł

Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC –  

 .................  119 zł

Budownictwo i Prawo – kwartalnik – prenumerata 

roczna (od dowolnego numeru)  ...............

Elektryczność w budynkach –  

 .................................................................  77 zł

Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego  

z elementami ekoprojektowania – L. Laskowski, wyd. 2017, 

 ....................................................................

Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia  

–  ....................  69 zł

Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych – poradnik 

 

 ............................................

Leksykon prawno-budowlany. BHP w budownictwie od 

A do Z  ....... 39 zł

Nowoczesny standard energetyczny budynków 

 ...........................  69 zł

Ochrona cieplna budynków – systemy ETICS – F. Frössel, 

 ......................................................... 99  69 zł

Odległości sieci elektroenergetycznych od innych 

obiektów – M. Giera, wyd. 2012, A5, str. 200  ...

Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie 

.....................  69 zł

Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów  

i obliczania – A. Pogorzelski, J. Sieczkowski,  

 ...............................................  77 zł

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie   

 ...  

Uprawnienia budowlane. Pytania i testy egzaminacyjne 

cz 1. Poradnik  ......  79 zł

Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń 

oświetleniowych –  .....................

VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy 

projektowania konstrukcji budowlanych,  

 ............  126

Wycena nowych technologii w budownictwie  

 ............

Zamówienia publiczne w budownictwie w 295 pyt. i odp. –  

 ............   69 35 zł

W PRZY GO TO WA NIU:
ZAGADNIENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. 

Znowelizowane warunki techniczne budynków 2018  

– Dział X

Procedury inwestycyjno-budowlane

Uprawnienia budowlane 2018 – poradnik

Prawo zamówień publicznych Nr 9 – seria „Z prawem co 

dnia”

Kodeks cywilny Nr 10 – seria „Z prawem co dnia”

UWAGA: Sprze daż wy sył ko wa za za li cze niem pocz to wym lub przedpłata  

 

 

 

Kursy na upraw nie nia bu dow la ne  

Kursy językowe – angielski na budowie i w biznesie

*  cena promocyjna ZAP do 30.09.2018 r. – przy deklaracji zamówień  

aktualizacji ZAP na 2 lata

  Zamówienia: Aneta Radziszewska, tel. 22 622 29 62, fax 22 122 15 32, 601 88 50 39, wy daw nic two@po lcen.com.pl,  

www.po lcen.com.pl (księ gar nia in ter ne to wa)

C

OFICYNA WYDAWNICZA           poleca:C


