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Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia tematykę umów 
stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budow-
lane oraz umów o dzieło. Szczegółowo omówiono zasady rządzą-
ce kontraktami budowlanymi zawieranymi na podstawie między-
narodowych warunków kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej 
i Srebrnej Księgi FIDIC) oraz niemieckich wzorców VOB. Książka 
analizuje również ramy prawne dla kontraktów budowlanych 
wynikające z  przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo za-
mówień publicznych i  aktów wykonawczych. Znajomość umów 
zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc 
pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczo-
wa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko pojęty 
proces budowlany, od zamawiających i wykonawców, inżynierów 
kontraktu, projektantów, podwykonawców, po Urząd Zamówień 
Publicznych, kancelarie prawne, doradców technicznych i bizne-
sowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kon-
traktów budowlanych. Z uwagi na analizę polskiego i zagraniczne-
go orzecznictwa oraz źródeł naukowych, publikacja adresowana 
jest zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa. 
Publikacja zawiera wzory umów, schematy oraz rysunki.Hubert Wysoczański – doktor nauk prawnych na Wy-

dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Posiada kilkuletnie doświadczenie jako prawnik w  war-
szawskim biurze międzynarodowej kancelarii w obszarze 
sporów budowlanych, energetyki i infrastruktury. Specja-
lizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażo-
wych z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego 
(w tym umów o roboty budowlane zawieranych na pod-
stawie warunków kontraktowych FIDIC) oraz prawa za-
mówień pub- licznych. Reprezentował inwestorów i wy-
konawców projektów infrastrukturalnych dotyczących 
realizacji autostrad i dróg ekspresowych, elektrowni, linii 
elektroenergetycznych, kopalni i nieruchomości komer-
cyjnych. Doradzał przy zawieraniu kontraktów budowla-
nych, w tym bazowanych na warunkach FIDIC. Zajmuje 
się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi z za-
kresu przygotowania procesu inwestycyjnego. Studiował 
na University of Melbourne – Melbourne Law School (Au-
stralia) oraz na Bucerius Law School w Hamburgu (Niem-
cy). Autor publikacji z zakresu prawa umów o roboty bu-
dowlane, prawa energetycznego i arbitrażu.
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Absolwentka kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz  stu-diów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych organizowa-nych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Od 2007 r. związana zawodowo z administracją rządową i  administra-cją samorządową, w tym z Biurem Kontroli Urzędu m.st. Warszawy. 
Biegły sądowy z zakresu budownictwa w specjalnościach kierowanie 
procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów budowlanych. Rze-czoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Członek 
zwyczajny Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowa-rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Pol-skiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu ekspertyz technicznych, 

opinii z zakresu zamówień publicznych oraz artykułów naukowych po-ruszających interdyscyplinarną problematykę – budownictwa, prawa 
zamówień publicznych i zarządzania jednostkami samorządowymi.
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Rys historyczny samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 

Pojęcie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie, którym posługuje-
my się w odniesieniu do osób pełniących 
funkcję projektanta, kierownika budowy 
lub robót oraz inspektora nadzoru budow-
lanego, pojawiło się dopiero w przepisach 
ustawy z  dnia 24 października 1974 r. – 
Prawo budowlane1 oraz w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie2. Funkcje te były jednak wyko-
nywane znacznie wcześniej, tj. od 1928 r.,  
kiedy przepisami rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z  dnia 16 lutego 
1928  r.  o  prawie budowlanym i  zabudo-
waniu osiedli3 przewidywano nadawanie 
uprawnień budowlanych upoważniają-
cych do wykonywania funkcji projektanta 
i kierownika budowy4.

Przepisy kolejnej ustawy z  dnia  
31 stycznia 1961 r. – Prawo budowlane5 

oraz rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 
i Architektury z dnia 10 września 1962 r.  
w sprawie kwalifikacji fachowych osób wy-
konujących funkcje techniczne w  budow-
nictwie powszechnym6 posługiwały się 
sformułowaniem „funkcji technicznych”. 
Pod pojęciem tym rozumiano pełnienie 
funkcji projektanta, kierownika budowy, 
kierownika robót, majstra budowlanego 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pojęcie samodzielnych funkcji tech-
nicznych, które pojawiło się po raz 
pierwszy w  przywołanych przepisach 
z 1974 i 1975 r., utrzymywane jest do 
dzisiaj, tj. również w przepisach usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane7, zmienia się jednak jego zakres 
i miejsce regulacji. 

Zakres samodzielnych funkcji  
technicznych w budownictwie

Zgodnie z rozporządzeniem z 1928 r.  
ustawodawca przewidywał orzekanie 

o  posiadaniu stosownych kwalifika-
cji przez osoby wykonujące funkcje 
projektanta i  kierownika budowy. 
Zdefiniowano, że roboty budowlane po-
winny być wykonywane pod nadzorem 
technicznego kierownika, natomiast 
projekty wymagane dla uzyskania po-
zwolenia na budowę mogły sporządzać 
wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Przepisy ustawy – Prawo budowlane 
z 1961 r. stanowiły, iż osoby wykonu-
jące funkcje techniczne projektanta, 
kierownika budowy, kierownika robót, 
majstra budowlanego oraz inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego powinny 
posiadać  odpowiednie  kwalifikacje 
fachowe w  zakresie wykształcenia 
technicznego i  praktyki, stwierdzone 
przez  właściwe  organy.  Z  kolei  prze-
pisy wykonawcze do ww. ustawy, tj. 
rozporządzenie z 1962 r., precyzowało 
specjalności  nadawanych  uprawnień 
oraz ich zakresy8. Dodatkowo stano-
wiło, że funkcja techniczna projektan-
ta  mogła  być  wykonywana  wyłącznie 

Pojęcie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które ewoluowało w ramach 
przepisów Prawa budowlanego, zawsze wiązane było ściśle z procesem budowlanym. Niestety 
obecnie ustawodawca planuje przenieść regulacje w tym zakresie do ustawy o architektach, 
inżynierach budownictwa oraz urbanistach, czyli ustawy regulującej zasady wykonywania 
zawodu oraz funkcjonowania samorządów zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, iż prawo 
budowlane nie będzie regulowało wszystkich zagadnień związanych z procesem budowlanym, 
co nie jest słusznym rozwiązaniem.

dr hab. Joanna Smarż*

Samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie – wczoraj, dzisiaj i jutro
(w świetle projektu ustawy z dnia 1.09.2017 r. o architektach, 
inżynierach budownictwa oraz urbanistach)

* Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.   
1 Dz.U. Nr 38, poz. 229, z późn. zm.
2 Dz.U. Nr 8, poz. 46, z późn. zm.
3 Dz.U. z 1939 r. poz. 216, z późn. zm.
4 Por. Z. Dzierżewicz, J. Smarż, Uprawnienia budowlane w latach 1928–2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, Warszawa 2011.
5 Dz.U. Nr 7, poz. 46, z późn. zm.
6 Dz.U. Nr 53, poz. 266, z późn. zm.
7 Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.
8  Na analogicznych zasadach obowiązywały: zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 września 1964 r. 

w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym z zakresu gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55, z późn.zm.) oraz zarządzenie nr 
195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dz. Bud. Nr 7, poz. 24). 
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Czym jest odbiór robót budowlanych? 

Zgodnie z art. 647 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej 
KC) [1]: przez umowę o roboty budowla-
ne wykonawca zobowiązuje się do odda-
nia przewidzianego w umowie obiektu, 
wykonanego zgodnie z projektem i z za-
sadami wiedzy technicznej, a  inwestor 
zobowiązuje się do dokonania wymaga-
nych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z  przygotowaniem robót, 
w  szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu, oraz do 
odebrania obiektu i zapłaty umówione-
go wynagrodzenia. Odbiory robót bu-
dowlanych są złożonymi procedura-
mi polegającymi na kontroli zgodno-
ści ilości i jakości odbieranych robót 
budowlanych z projektem i zasadami 
wiedzy technicznej. W trakcie odbio-
rów robót budowlanych wykonywane 
są badania optyczne, pomiary spraw-
dzające charakterystyczne parametry 
techniczne obiektu budowlanego oraz 
sprawdzenia sprawności i wydajności 
urządzeń budowlanych (jeżeli są połą-
czone z próbami tych urządzeń).

Jakie wyróżnia się rodzaje odbiorów 
robót budowlanych?

Odbiory robót budowlanych można 
podzielić na:
-	 odbiory robót zanikających i  ule-

gających zakryciu, polegające na 
odbiorze robót budowlanych, które 
w dalszych fazach technologicznych 
danego procesu budowlanego ulega-
ją zakryciu lub/i nie występują,

-	 odbiory częściowe robót budowla-
nych, polegające na odbiorze ukoń-
czonych rodzajów lub etapów robót 
budowlanych, np. fundamentów, 
stanu zerowego, robót wykończe-
niowych wewnętrznych i  robót 
wykończeniowych zewnętrznych. 
Odbiory te uprawniają wykonaw-
cę  do  żądania  zapłaty  częściowego 
wynagrodzenia (art. 654 KC), ale nie 
pozbawiają znaczenia odbioru koń-
cowego (art. 647 KC) jako momentu, 
od którego biegną terminy do osta-
tecznego  rozliczenia  całości  robót 
budowlanych objętych umową1,

-	 odbiór końcowy robót budowla-
nych, polegający na odbiorze całości 
robót budowlanych. Odbiór ten jest 
elementem przełomowym w  sto-
sunkach pomiędzy stronami umowy 
o  roboty budowlane, gdyż z  jednej 
strony potwierdza wykonanie zobo-
wiązania i otwiera wykonawcy pra-
wo do żądania wynagrodzenia bądź 
wskazuje na jego niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie w całości lub 
w części wobec istnienia wad i rodzi 
odpowiedzialność za wady ujawnio-
ne przy odbiorze, a z drugiej strony 
wyznacza początek biegu terminów 
rękojmi za wady i gwarancji jakości2,

-	 odbiory usunięcia wad robót bu-
dowlanych w  okresie rękojmi  
i/lub  gwarancji, polegające na od-
biorze robót budowlanych zwią-
zanych z  usunięciem ujawnionych 
wad fizycznych w  okresie rękojmi  
i/lub gwarancji,

-	 odbiór ostateczny, polegający na 
ostatecznym odbiorze robót bu-

dowlanych polegających na usu-
nięciu ujawnionych wad fizycznych 
w  okresie rękojmi lub gwarancji, 
w  zależność  od  tego,  który  okres 
jest dłuższy.

Kto powinien przeprowadzić odbiór 
robót budowlanych?

Art. 22 pkt. 7 i pkt 9 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej Pb) 
[2] stanowi, że do podstawowych obo-
wiązków kierownika budowy należą 
m.in. zgłaszanie inwestorowi do spraw-
dzenia lub odbioru wykonanych robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających 
oraz zapewnienie dokonania wymaga-
nych przepisami lub ustalonych w  umo-
wie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i  przewodów kominowych 
przed zgłoszeniem obiektu budowlane-
go do odbioru oraz zgłoszenie obiektu 
budowlanego do odbioru odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy oraz uczest-
niczenie w  czynnościach odbioru i  za-
pewnienie usunięcia stwierdzonych wad 
[…]. Zgodnie z art. 25 pkt 3 Pb jednym 
z  podstawowych obowiązków inspek-
tora nadzoru inwestorskiego jest spraw-
dzanie i  odbieranie robót budowlanych 
ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w  próbach i  odbiorach 
technicznych instalacji, urządzeń tech-
nicznych i przewodów kominowych oraz 
przygotowanie i  udział w  czynnościach 
odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i  przekazywanie ich do użytkowania. 
Należy  zatem  uznać,  że  odbiór  robót 
budowlanych  powinien  być  przepro-
wadzony komisyjnie przez inspektora  

Przebieg i udokumentowanie odbioru robót budowlanych oraz skuteczne dochodzenie usunięcia 
ujawnionych wad fizycznych mają istotny wpływ na stan technicznych, użytkowy i estetyczny 
obiektu budowlanego.

mgr inż. Lidia Więcław-Bator*

Odbiory robót budowlanych

* Główny specjalista w Biurze Kontroli Urzędu m.st. Warszawy. Rzeczoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów 
Zamówień Publicznych. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w specjalnościach: kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów budowlanych.
1 Zob. wyrok SA w Białymstoku z dnia 8.11.2007 r., sygn. akt I ACa 461/07.
2 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., sygn. akt I ACa 1027/99.
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P odział w  polskim systemie 
prawnym na umowy o  ro-
boty budowlane i  umowy 
o  dzieło  w  kontekście 
kontraktów budowlanych 

dotyczących realizacji inwestycji infra-
strukturalnych jest w  dużym stopniu 
sztuczny i  nie odpowiada potrzebom 
obrotu. Wątpliwości  te wynikają  z  hi-
storycznego ukształtowania w  prawie 
polskim umowy o  roboty budowlane, 
która pierwotnie nie została wyodręb-
niona od umowy o  dzieło w  oparciu 
o  odmienny przedmiot umowy, a  wy-
łącznie na podstawie kryteriów pod-
miotowych, czyli ograniczonego kata-
logu  jednostek,  które  mogły  zawierać 
umowy o roboty budowlane.

Geneza umowy o roboty budowlane

W  przedwojennym Kodeksie zobo-
wiązań umowa o roboty budowlane nie 
była wyodrębniona z umowy o dzieło. 
Umowa o  roboty budowlane została 
uregulowana jako osobny typ umowy 
dopiero  po  II wojnie  światowej w Ko-
deksie cywilnym i  miała zastosowanie 
wyłącznie pomiędzy jednostkami go-
spodarki uspołecznionej. Gdy jedna ze 
stron umowy nie była jednostką uspo-
łecznioną, zastosowanie do takiej umo-

wy miały przepisy o  umowie o  dzieło 
[1]. Stan ten utrzymywał się do 1990 r., 
kiedy w ramach nowelizacji KC usunię-
to zastrzeżenie przeznaczenia umowy 
o  roboty budowlane tylko dla obrotu 
uspołecznionego, uchylono obowiązu-
jące ogólne warunki realizacji inwe-
stycji  (tzw.  OWRI),  ale  pozostawiono 
odrębne przepisy KC regulujące umowę 
o roboty budowlane. W wyniku noweli-
zacji stronami tej umowy mogli zostać 
wszyscy inwestorzy oraz podmioty wy-
konujące roboty budowlane lub remon-
ty budynków.

Umowa o roboty budowlane jako 
odrębny od umowy o dzieło typ kontraktu

Częściowo z uwagi na uwarunkowa-
nia historyczne, a częściowo ze wzglę-
du  na  niejasne  regulacje  wątpliwości 
w nauce prawa budzi kwestia tego, czy 
umowa o roboty budowlane jest tylko 
rodzajem (podtypem) umowy o dzieło, 
czy też stanowi odrębny typ umowy 
nazwanej. Orzecznictwo sądowe nie 
jest w  tej kwestii jednolite1, mimo że 
Kodeks cywilny  wyraźnie  odróżnia  „na 
pełnoprawnych zasadach” umowę o ro-
boty budowlane od umowy o dzieło. Za 
odrębnością umowy o roboty budowla-
ne wypowiedział się SN m.in. w wyro-

ku z  12.12.1991 r.2,  choć  przyznał,  że 
umowa o  roboty budowlane wywodzi 
się historycznie z  umowy o  dzieło. 
Z  częściowego  odesłania  zawartego 
w  art. 656 § 1 KC do odpowiedniego 
stosowania do umowy o roboty budow-
lane wybranych przepisów z  zakresu 
regulacji umowy o dzieło wyprowadzo-
no wniosek, że między umową o dzieło 
a umową o  roboty budowlane istnieje 
związek. Jednakże zgodnie ze stanowi-
skiem dominującym zarówno w orzecz-
nictwie sądowym, jak i w doktrynie, za-
warty w tym przepisie katalog odesłań 
do regulacji umowy o dzieło jest kata-
logiem zamkniętym. Ponadto w  kwe-
stiach nieunormowanych przepisy 
umowy o dzieło mogą znaleźć zastoso-
wanie do umowy o  roboty budowlane 
na zasadzie analogii [2]. 

W kolejnym wyroku SN z 5.03.1997 r.3,  
zajął stanowisko, że umowa o  roboty 
budowlane należy do kategorii umów 
nazwanych i  pozostała umową odręb-
ną od umowy o dzieło. W przełomowej 
uchwale SN z  11.01.2002 r.4, Sąd, wy-
powiadając się za odrębnością umowy 
o roboty budowlane, wskazał na dwie 
cechy specyficzne, odróżniające ją od 
umowy o dzieło. Pierwszym kryterium 
rozróżnienia umowy o  dzieło i  umo-
wy o  roboty budowlane jest ocena  

W polskiej doktrynie i orzecznictwie od lat toczy się dyskusja na temat prawidłowej klasyfikacji 
niektórych stosunków umownych jako umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło. W ciągu 
wielu lat zastanawiano się również, czy umowa o roboty budowlane stanowi odrębny, niezależny typ 
umowy przewidziany w Kodeksie cywilnym, czy też jest ona jedynie podtypem umowy o dzieło.

dr Hubert Wysoczański*

Umowa o roboty budowlane czy o dzieło? 
Kwalifikacja kontraktów budowlanych 
w prawie polskim

* Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Wysoczański w Warszawie, www.kancelariawysoczanski.pl 
1  Zob. np. wyr. SN z 7.11.1997 r., II CKN 446/97, OSCN 1998, Nr 4, poz. 67; wyr. SN z 28.06.2000 r., IV CKN 70/00, OSNC 2001, Nr 1, poz. 9; wyr. TK z 27.11.2006 r.,  

K 47/04, OTK-A 2006, Nr 10, poz. 153; wyr. TK z 15.12.2009 r., P 105/08, OTK-A 2009, Nr 11, poz. 168.
2 III CRN 500/90, OSNCP 1992, Nr 7–8, poz. 137.
3 II CKN 28/97, OSNC 1997, Nr 6–7, poz. 90.
4 III CZP 63/01, OSP 2002, Nr 10, poz. 125.
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Zasady przedmiarowania

Zgodnie z  Rozporządzeniem Mini-
stra  Infrastruktury  z  dnia  2  września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-użytkowego [1] wprowadzone zo-
stały zmiany ustanawiające przedmiar 
robót elementem dokumentacji projek-
towej – § 4.1 pkt 3 [1]. Tym samym nie-
wychwycenie ewentualnych omyłek czy 
rozbieżności  pomiędzy  przedmiarem 
robót a dokumentacją projektową przed 
rozstrzygnięciem postępowania może 
skutkować  koniecznością  poniesienia 
dodatkowych kosztów wynikających 
z  uzasadnionych roszczeń ze strony 
wykonawcy przy końcowym rozlicze-
niu umowy. Błędy w przedmiarze robót 
mogą być również przyczyną niedosza-
cowania  wartości  robót  budowlanych. 
To jednak już wiemy! Wspomniane wy-
żej rozporządzenie reguluje też kwestie 
formalne związane z tym dokumentem, 
tj.  zawartość  i  formę  opracowania.  Co 
do zasady, ilości jednostek przedmiaro-
wych powinny być wyliczone na podsta-
wie rysunków z dokumentacji projekto-
wej. Sposób wykonania obliczeń powi-
nien być zgodny z zasadami podanymi 

w STWiORB1 zgodnie z § 10.2 Rozporzą-
dzenia [1]. Zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym tylko STWiORB określa zasady 
przedmiarowania robót budowlanych 
w  zamówieniach publicznych. Jednost-
ka miary przyjęta w  pozycji przedmia-
rowej musi zatem wynikać ze STWiORB, 
a  nie  być  przyjmowana  na  podstawie 
dokumentów trzecich (tj. KNNR2, KNR3). 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby w Specyfikacji odnieść się do zasad 
zawartych w KNR-ach, niemniej jednak 
należy  zachować  należytą  staranność 
w podaniu źródła [2]. 

Od czego zacząć?

Podobnie  jak  w  podejściu  trady-
cyjnym, gdzie podstawą opracowania 
przedmiaru jest dokumentacja 2D, któ-
rej jakość bezpośrednio przekłada się na 
dokładność  i  poprawność  przedmiaru, 
tak i w przypadku opracowania przed-
miaru  na  podstawie  modelu  BIM  pod-
stawą jest poprawność samego modelu. 
Ważne jest, aby już na etapie tworzenia 
modelu znane było jego przeznaczenie. 
W zależności od wymaganej dokładno-
ści  przedmiaru  (na  potrzeby  wyceny 
szacunkowej czy też kosztorysu szcze-
gółowego, np. do przetargu) konieczne 
jest  właściwe  dostosowanie  poziomu 

szczegółowości modelu. Poziomy szcze-
gółowości w zakresie geometrii  i  infor-
macji  niegeometrycznej  powinny  być 
określone w BEP-ie (BIM Execution Plan4). 
Musimy jeszcze zwrócić uwagę na:
•  poprawność  geometryczną  i  brak 

kolizji w modelu;
•  brak kolizji pomiędzy branżami 

i kompletność modeli; unikamy sy-
tuacji takich jak np. nieuwzględnio-
ne otwory/przebicia dla instalacji, 
brak podkonstrukcji pod elementy 
instalacyjne, brak pomostów tech-
nologicznych dla elementów insta-
lacyjnych;

•  poprawne zdefiniowanie kondyg-
nacji (rys. 1);

•  prawidłowe połączenia między ele-
mentami; najprostszym sposobem 
na ich poprawne zamodelowanie 
jest modyfikacja priorytetów, czyli 
parametrów decydujących o  prze-
cięciu elementów;

•  dokładne zdefiniowanie parametrów; 
każdy z  obiektów oprócz podstawo-
wych danych – tj. geometria, kondyg-
nacja, materiał  –  powinien  też mieć 
zdefiniowane na etapie projektowania 
przez projektanta parametry, np. od-
porność ogniową, kolor, nr katalogo-
wy, nazwę producenta – jeśli istotne 
(i dopuszczalne); zakres dokładności  

Opracowanie przedmiaru robót to niezwykle czasochłonny proces, który wymaga wielu godzin 
spędzonych na skrupulatnej analizie dokumentacji, cierpliwości oraz wiedzy i doświadczenia 
osoby opracowującej ww. dokument. Przedmiar możemy opracować na podstawie dokumentacji 
papierowej, dokumentacji elektronicznej plików 2D w formacie DWG lub DXF lub modelu BIM. 
Rola tego dokumentu jest ogromna, choć niestety wciąż niedoceniana. 

Katarzyna Orlińska-Dejer**

Przedmiar BIM* a przedmiar 
klasyczny

* Przedmiar BIM – tu przedmiar opracowany na podstawie danych z modelu BIM.
** DATACOMP Sp. z o.o., mobile: +48 508-068-646, email: k.orlinskadejer@datacomp.com.pl.
1 STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2 KNNR – Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych.
3 KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych.
4  BIM Execution Plan – plan opisujący sposób, w jaki będzie prowadzony projekt w technologii BIM. Obejmuje m.in. zarządzanie informacjami, sposób wymiany informacji, 

zasoby ludzkie i materiałowe będące w dyspozycji oraz relacje pomiędzy uczestnikami projektu [6].
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i  szczegółowości  powinien  zostać 
określony w BIM Execution Plan;

•  regulowanie zasad współpracy za-
pisami BEP-u  oraz umowy; w  obu 
dokumentach winien znaleźć się za-
pis, że integralną częścią dokumen-

tacji jest model i na jego podstawie 
(a  nie dokumentacji 2D wygenero-
wanej z modelu) ma zostać opraco-
wany przedmiar robót;

•  zalecenie pracy na potrzeby opra-
cowania szczegółowego przed-

miaru robót na podstawie mode-
lu  „rozbitego5” (rys. 2), z  uwagi 
na  znacznie  większą  dokładność 
przedmiaru opracowanego w opar-
ciu o taki model.

 Rys. 2. Model „rozbity”– model, którego każda składowa struktury jest osobnym elementem

5  Model „rozbity” – model, którego każda składowa struktury (warstwa, np. ocieplenie, tynk, farba) jest osobnym elementem (daje się wybrać z modelu niezależnie od 
pozostałych warstw) [3].

 Rys. 1. Kontrola poprawności w zakresie zdefiniowania kondygnacji (BIM Vision)
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Co to jest IDM?

Budownictwo charakteryzuje się 
współpracą wielu różnych firm i urzę-
dów w ramach konkretnej realizacji bu-
dowli. Aby efektywnie współpracować, 
wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia 
muszą  wiedzieć,  które  informacje,  ja-
kie, w jakim formacie i kiedy muszą być 
przekazane. Kwestia ta jest szczególnie 
ważna, gdy stosowane są narzędzia cy-
frowe.

IDM  (ang. Information Delivery Ma-
nual) to schemat (podręcznik) dostar-
czania  informacji,  czasami  określany 
jako specyfikacja dostarczania informa-
cji IDS (ang. Information Delivery Specifi-
cation), który określa cykl procesów po-
dejmowanych podczas przedsięwzięcia 
budowanego obiektu wraz z  informa-
cjami, które są wymagane, aby te pro-
cesy zostały przeprowadzone.

IDM stanowi jedną z części modelu 
standardów buildingSMART, (por. rys. 
1).  Pozostałe  dwie  części  to  Słownik 
danych buildingSMART – deskryptory 
mapowania (odwzorowania) do pod-
stawowych pojęć) i Industry Foundation 
Classes (IFC) (umożliwiające przechowy-
wanie i wymianę danych pomiędzy róż-
nymi aplikacjami) (por. [1], [2], [5], [6]).

Jakiego rodzaju informacje są 
zawarte w IDM?

IDM  powinien  szczegółowo  przed-
stawiać  procesy  cyklu  całego  przedsię-
wzięcia, w  którym zostaną pokazane 
istotne składniki aktywów (zasobów). 
Dokument  powinien  zawierać  szczegó-
łowe informacje o  wymaganiach, które 
mają być dostarczone w celu umożliwie-
nia skutecznego przeprowadzenia każ-
dego procesu. Podręcznik dostarczania 
danych  powinien  również  wskazywać, 
kto ma  tworzyć,  używać  i wykorzysty-
wać  informacje  wraz  z  wymaganiami 
dotyczącymi danych, dostarczanych 
przez uczestników przedsięwzięcia. 
Może także szczegółowo opisać rozwią-
zania wykorzystywane do czytania, ma-
nipulowania i  uzupełniania dostarczo-
nych informacji. 

Dokumentacja  może  obejmować 
mapy (schematy odwzorowania) współ-
działania, transakcji i  procesów wraz 
z wymaganiami wymiany informacji (co 
i jak należy wymienić na danym etapie 
przedsięwzięcia).

Dostęp do informacji musi uwzględ-
niać systemy zabezpieczenia informacji 

przed dostępem nieuprawnionych pod-
miotów oraz atakiem hakerskim. 

IDM  jest  skierowany  zarówno  do 
użytkowników  BIM,  jak  i  dostawców 
rozwiązań.

Dla użytkowników BIM IDM zapew-
nia prosty w  zrozumieniu język opisu 
procesów budowlanych, wymagania 
dotyczące informacji, które mają być do-
starczone, aby umożliwić przeprowadze-
nie procesu, dodatkowe informacje, któ-
re mogą być potrzebne użytkownikowi.

W  przypadku dostawcy rozwiązań 
BIM identyfikuje i opisuje szczegółowy 
podział funkcjonalny procesu i funkcje 
danych  IFC,  które  muszą  być  obsługi-
wane dla każdej części procesu. 

Norma ISO 29481, wydana w dwóch 
częściach (por. [7], [8]) poświęcona jest 
standaryzacji IDM. 

Druga  część  normy  ISO  29481,  do-
tycząca działań koordynacyjnych, w za-
kresie podstaw teoretycznych wyko-
rzystuje fundamentalną pracę J. Dietza1 
(por. [4]) z  zakresu ontologii przedsię-
biorstw. Dietz rozwinął koncepcję on-
tologii informatycznej w zastosowaniu 
do informatyzacji przedsiębiorstw. 

Trzecia  część  normy  „Model  view 
definitions” jest w przygotowaniu.

Ontologia w informatyce

Ontologia to hierarchiczny system 
kategorii i  relacji o uniwersalnym (on-
tologie bazowe) bądź ograniczonym 
(ontologie dziedzinowe) zakresie. Różni 
się jednak od innych sposobów repre-
zentowania wiedzy tym, że nie tylko 

Skuteczność BIM zależy od wymiany i jakości informacji, które muszą być udostępnione uczestnikom 
przedsięwzięcia budowlanego w miarę ich potrzeb i dostarczone w odpowiedniej jakości. 
Wiarygodna wymiana dobrej jakości informacji dostarczanej we właściwym czasie wspomaga 
podejmowanie decyzji i jest podstawą sukcesu stosowania BIM.

dr inż. Zbigniew Kacprzyk*

Polskie normy BIM – norma IDM

 Rys. 1. Model informacji BIM we-
dług buildingSMART

* Politechnika Warszawska 
1 Jan Dietz (ur. 1945 r.) holenderski naukowiec, zajmujący się inżynierią systemów informatycznych dla przedsiębiorstw.
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Idea niezawodności w Eurokodzie 7

Idea niezawodności w projektowa-
niu geotechnicznym opiera się na po-
dejściu deterministycznym lub probabi-
listycznym [9], [12]. W tym pierwszym 
korzystamy z  globalnych współczyn-
ników bezpieczeństwa, przechodząc 
na współczynniki  częściowe. Podejście 
drugie probabilistyczne jest zaleca-
ne,  gdy  niepewność  parametrów  ma 
największy wpływ na wyniki analizy. 
Zalety  takiego  podejścia  to możliwość 
bezpośredniego  uwzględnienia  rozkła-
du zmienności  parametrów oraz okre-
ślenie wpływu parametrów na poziom 
niezawodności.  Wady  tego  podejścia 
to  złożoność  samego  procesu  oceny 
zmienności  i  wpływu  poszczególnych 
parametrów (szczególnie przy ogra-
niczonej  ilości  danych)  oraz  niekiedy 
trudne w implementacji stosowanie tak 
określonych  wskaźników  (gdyż  mniej 
intuicyjne – stricte statystyczne). 

Różny poziom niezawodności w pro-
jektowaniu  może  skutkować  znaczny-
mi różnicami zapasu bezpieczeństwa, 
nawet  przy  tych  samych  wartościach 
współczynników  częściowych.  Poziom 
bezpieczeństwa  (niezawodności)  wyni-
kający ze stosowania norm (np. Euro-

kody), w  tym przedstawionych w  nich 
zasad  i  współczynników  częściowych, 
został wykalibrowany dla konkretnych 
poziomów  niezawodności  [7].  Niemniej 
każda taka analiza oparta jest o  czyn-
niki wpływające na końcowy poziom 
bezpieczeństwa,  gdzie  można  wskazać 
różnego  typu  niepewności  określające 
wiarygodność  całego  procesu.  Przyję-
cie za podstawę w projektowaniu teorii 
niezawodności i przeniesienie jej metod 
do norm budowlanych owocuje całym 
szeregiem problemów, na które musi-
my znaleźć jakiś sposób. Sposób, w jaki 
konstrukcja zachowa się pod odpowied-
niego  typu  i  określonej wielkości  obcią-
żeniem jest oczywiście ściśle zależny od 
wytrzymałości  materiałów,  sztywności 
ustroju oraz (a może przede wszystkim) 
od poprawnej (przewidywalnej) interak-
cji z podłożem. Z kolei to, czy wywołana 
odpowiedź konstrukcji jest zadowalająca 
dla projektanta lub użytkownika, zależy 
od spełnienia wymagań przez konstruk-
cję.  Zmienności  parametrów  projekto-
wych muszą być zatem koniecznie ujęte 
w  rozważaniach nad bezpieczeństwem 
lub  użytkowalnością  układu.  Wszyst-
kie parametry konstrukcji, które bierze 
się pod rozwagę w  inżynierskich obli-
czeniach projektowo-budowlanych, są 

w rzeczywistości obarczone pewną nie-
pewnością rozumianą jako brak dokład-
nej  znajomości  parametrów,  a  nie  ich 
nieprzewidywalność.  Zrozumienie  nie-
pewności  przyjmowanych  parametrów 
jest istotne dla racjonalnego projekto-
wania. Mówimy tu o niepewności aleato-
rycznej (probabilistyczna, statystyczna) 
w  zakresie rozpoznania podłoża, wyni-
kającej  z naturalnej  zmienności  gruntu, 
gdzie nie mamy możliwości jej redukcji. 
Druga  to niepewność  epistemiczna  (po-
znawcza) wynikająca z  braku precyzji 
lub ograniczeń posiadanych informacji, 
gdzie możliwa jest redukcja np. poprzez 
dodatkowe rozpoznanie. Opisane nie-
pewności wpływające  na wiarygodność 
projektowania geotechnicznego dotyczą 
głównie takich elementów jak:
•  parametry geotechniczne (natural-

na zmienność, błędy pomiaru i jako-
ści rozpoznania oraz interpretacji),

•  warunki  wodne  i  rozkład  ciśnień 
porowych w zakresie zmian w cza-
sie i przestrzeni,

•  wielkość i charakter obciążeń,
•  przyjęte modele obliczeniowe (np. 

efekt  siatki,  wielkość  modelu,  wa-
runki brzegowe czy zbytnie uprosz-
czenia),

•  czynnik ludzki.

Eurokod 7 (w skrócie EC7) [5], [6] obejmuje zagadnienia projektowania konstrukcji obiektów 
z uwagi na specyficzną grupę materiałów, jaką są grunty i podłoże budowlane. Specyfiką 
projektowania geotechnicznego jest konieczność rozpoznania warunków gruntowych 
występujących w otoczeniu projektowanej budowli. Wynik tego rozpoznania stanowi podstawę 
do oceny parametrów obliczeniowych i oddziaływań oraz związanych z nimi zagrożeń podczas 
projektowania konstrukcji na odpowiednim poziomie niezawodności.

mgr inż. Witold Bogusz, dr inż. Tomasz Godlewski, dr Stanisław Łukasik*

Bezpieczeństwo konstrukcji 
budowlanych w aspekcie badań 
podłoża gruntowego według Eurokodu 7

* Instytut Techniki Budowlanej.
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P ostępowania sądowe cechują 
się w  takich przypadkach 
wielowątkowością,  znacz-
nym stopniem skomplikowa-
nia i czasochłonnością. Nawet 

jeżeli nabywca uzyska rozstrzygnięcie 
korzystne  dla  siebie,  może  się  okazać, 
że po przeprowadzeniu postępowania 
egzekucyjnego deweloper nie posiada 
wystarczającego majątku do zaspokojenia 
niedoszłych nabywców nieruchomości.

Regulacje zawarte w ustawie Prawo 
upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne 
umożliwiają zawarcie układu pomiędzy 
wierzycielem a  deweloperem w  celu 
kontynuowania przedsięwzięcia dewe-
loperskiego przy zachowaniu ze strony 
dewelopera  możliwości  kontynuacji 
przedsięwzięcia, a  z  punktu widzenia 
kupującego – nabycia prawa do lokalu.

Poniżej opisano uregulowania doty-
czące zakresu podmiotowego stosowa-
nia ustawy, jak również wypracowanie 
sposobów na zaspokojenie potrzeb na-
bywców, czyli skuteczne przeniesienie 
na nich własności lokali. 

Podstawowy zakres regulacji 
w postępowaniu upadłościowym

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
[1] jest podstawowym aktem ustrojo-
wym w  Polsce. Konstytucja nie może 
być  postrzegana  w  oderwaniu  od  in-
nych aktów prawnych zbieżnych z  za-
gadnieniami niniejszego opracowania, 
a w szczególności z ochroną własności. 
Rzeczpospolita Polska, zgodnie z wyra-
żonym w ustawie zasadniczej art. 21 [1], 
chroni własność  i prawo dziedziczenia. 

Jednym z celów niniejszego opracowania jest zapoznanie 
przyszłych nabywców lokali z możliwościami takiego 
rozwiązania sporu, aby w przypadku zagrożenia realizacji 
inwestycji deweloperskiej przedsięwzięcie to było 
kontynuowane, a nabywca zakupił lokal. Należy zauważyć, 
że problemy finansowe dewelopera w przyszłości mogą 
skutkować utratą zainwestowanych środków przez osoby 
chcące dokonać stosownego zakupu. Trzeba podkreślić, że 
dotyczy to kwot od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, 
stanowiących często dorobek całego życia i których źródłem 
jest niejednokrotnie wieloletni kredyt bankowy. 

mgr Mariusz Przybycień*

Przedsięwzięcie 
deweloperskie w ujęciu 
prawa upadłościowego 
i restrukturyzacyjnego

* Studia prawnicze – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie.

SŁOWNIK*

cd.

* Terminologia pochodzi z  Kompendium 
podstaw budownictwa energoefektyw-
nego autorstwa L. Laskowskiego, Polcen, 
Warszawa 2017.
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Budynek referencyjny – reprezentatywny 
w  swojej grupie pod względem przezna-
czenia, dopasowania do położenia geogra-
ficznego, miejscowych warunków klima-
tycznych, tradycji regionalnej architektury 
oraz dostępności kosztowej dla inwesto-
rów i użytkowników hipotetyczny lub rze-
czywisty budynek charakteryzujący się:
•	 normatywną jakością środowiska we-

wnętrznego,
•	 uznanymi za typowe „geometrią” bryły 

i stopniem przeszklenia ścian zewnętrznych,
•	 ogólnie dostępnymi materiałami i wyro-

bami budowlanymi,
•	 utrzymanym na granicy obligatoryjnych 

wymagań stopniem ochrony cieplnej 
pomieszczeń o  regulowanej temperatu-
rze wewnętrznej, a  zwłaszcza minimalną 
izolacyjnością cieplną przegród budow-
lanych, okien i  drzwi zewnętrznych oraz 
szczelnością całej obudowy zewnętrznej,

•	 typowym dla danego regionu lub pań-
stwa wyposażeniem systemu infrastruk-
tury technicznej w  urządzenia o  prze-
ciętnej sprawności, zasilanego typowy-
mi nośnikami energii oraz paliwami.

Z oczywistych względów nie jest możliwe 
określenie uniwersalnego, uogólnionego 
w skali globalnej budynku referencyjnego.
Pojęcie budynku referencyjnego posłu-
żyło do określenia optymalnego pod 
względem kosztów całkowitych poziomu 
charakterystyki energetycznej nowych 
i  – opcjonalnie – poddanych gruntownej 
termomodernizacji budynków w  każdym 
państwie członkowskim UE, czego wyma-
ga dyrektywa [P6]. Wytyczne [P35] uzu-
pełniające rozporządzenie [P13] sugerują, 
aby w  praktyce za referencyjny uznawać 
alternatywnie:
•	 albo przykładowy budynek reprezenta-

tywny dla konkretnej kategorii obiektów 
o sprecyzowanym przeznaczeniu (w Pol-
sce – np. wybrany z katalogów zamiesz-
czonych w opracowaniach  [73], [74]),

•	 albo wirtualny, hipotetyczny budynek 
sumujący w sobie wszystkie właściwości 
wymienione w podanej tu wyżej defini-
cji (taką próbę podjęto np. w opracowa-
niu [77] i wykorzystano w [78]).

Budynek użyteczności publicznej – budy-
nek zajmowany przez instytucje użytecz-
ności publicznej lub w którym są oferowa-
ne publiczne usługi dla dużej liczby osób 
i  z  tego tytułu jest on często odwiedzany 
przez przedstawicieli ogółu społeczeństwa.

Materia chroniony prawem autorskim i wydawniczym. Copyright Polcen Sp. z o.o.
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OSTATNIO OPUBLIKOWANE

JOANNA SMARŻ Wymóg 
„ostateczności” decyzji o pozwoleniu 
na budowę w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych i orzecznictwa

MARIA DREGER Bezpieczeństwo 
pożarowe budynków

KATARZYNA ORLIŃSKA-DEJER BIM 
w Polsce i na świecie

ZBIGNIEW KACPRZYK Polskie normy BIM – norma IFD

MAŁGORZATA GODLEWSKA Mechanizm odwróconego 
obciążenia VAT – szansa czy zagrożenie dla generalnych 
wykonawców i podwykonawców?

HUBERT WYSOCZAŃSKI Zmiana umowy o zamówienia 
publiczne na roboty budowlane w świetle znowelizowanego 
art. 144 PZP

LIDIA WIĘCŁAW-BATOR Nieprawidłowości i uchybienia 
w zakresie formułowania postanowień umów w sprawie 
zamówień publicznych na roboty budowlane w formule 
„zbuduj”

PIOTR SZULC Analiza prawna możliwości przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego
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Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia tematykę umów 
stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budow-
lane oraz umów o dzieło. Szczegółowo omówiono zasady rządzą-
ce kontraktami budowlanymi zawieranymi na podstawie między-
narodowych warunków kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej 
i Srebrnej Księgi FIDIC) oraz niemieckich wzorców VOB. Książka 
analizuje również ramy prawne dla kontraktów budowlanych 
wynikające z  przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo za-
mówień publicznych i  aktów wykonawczych. Znajomość umów 
zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc 
pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczo-
wa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko pojęty 
proces budowlany, od zamawiających i wykonawców, inżynierów 
kontraktu, projektantów, podwykonawców, po Urząd Zamówień 
Publicznych, kancelarie prawne, doradców technicznych i bizne-
sowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kon-
traktów budowlanych. Z uwagi na analizę polskiego i zagraniczne-
go orzecznictwa oraz źródeł naukowych, publikacja adresowana 
jest zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa. 
Publikacja zawiera wzory umów, schematy oraz rysunki.Hubert Wysoczański – doktor nauk prawnych na Wy-

dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Posiada kilkuletnie doświadczenie jako prawnik w  war-
szawskim biurze międzynarodowej kancelarii w obszarze 
sporów budowlanych, energetyki i infrastruktury. Specja-
lizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażo-
wych z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego 
(w tym umów o roboty budowlane zawieranych na pod-
stawie warunków kontraktowych FIDIC) oraz prawa za-
mówień pub- licznych. Reprezentował inwestorów i wy-
konawców projektów infrastrukturalnych dotyczących 
realizacji autostrad i dróg ekspresowych, elektrowni, linii 
elektroenergetycznych, kopalni i nieruchomości komer-
cyjnych. Doradzał przy zawieraniu kontraktów budowla-
nych, w tym bazowanych na warunkach FIDIC. Zajmuje 
się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi z za-
kresu przygotowania procesu inwestycyjnego. Studiował 
na University of Melbourne – Melbourne Law School (Au-
stralia) oraz na Bucerius Law School w Hamburgu (Niem-
cy). Autor publikacji z zakresu prawa umów o roboty bu-
dowlane, prawa energetycznego i arbitrażu.

Kodeks cywilny,prawo zamówień publicznych,FIDIC, orzecznictwo
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LEONARD RUNKIEWICZ, JAN 
SIECZKOWSKI Rola specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru 
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KONSTRUKCJE MUROWE
 Naprawy i wzmocnienia

AUTOR
Dr hab. inż. Bohdan Stawiski, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego 
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Teoria Konstrukcji; długoletni 
pracownik tej uczelni. Obecnie jest profesorem PWr. Obszary jego zainteresowań 
naukowych obejmują: badania nieniszczące, szeroko rozumianą problematykę 
jakości w budownictwie oraz budownictwo ogólne. Te zainteresowania 
zaowocowały licznymi publikacjami (249 tytułów) na konferencjach, 
w czasopismach, krajowych i zagranicznych, a także w wydawnictwach zwartych 
(książki). Autor od kilkunastu lat jest rzeczoznawcą budowlanym; specjalizuje się 
w tematyce budownictwa ogólnego (konstrukcje drewniane, murowe i betonowe) 
oraz kontroli jakości betonu i innych materiałów budowlanych, jak: zaprawy, 
tynki, cegły, okładziny, dachówki, a także izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, 
akustyczne itp. Jest także rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym; w dorobku 
ma kilkaset ekspertyz technicznych i opinii budowlanych.

OPINIODAWCY
Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, studia ukończył z tytułem magistra 
inżyniera budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął na Politechnice 
Warszawskiej. Od 1965 r. pracuje w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie 
na stanowisku profesora. Zajmuje się głównie metodami badań konstrukcji 
budowlanych, badaniami ultradźwiękowymi, radiologicznymi, zasadami oceny 
jakości, nośności i niezawodności konstrukcji inżynierskich, analizą i doskonaleniem 
projektowania konstrukcji żelbetowych. Główny referent ok. 150 prac oraz członek
zespołu wykonawczego 80 prac naukowo-badawczych, 10 norm oraz 40 wytycznych 
lub instrukcji stosowania. Autor ponad 500 prac naukowych. 

Dr inż. Stefan Pyrak, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej 
Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera budownictwa 
lądowego. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Pracował 
w wykonawstwie budowlanym, a także jako starszy asystent w Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz wykładowca, a następnie jako adiunkt na Wydziale Architektury 
PW. Jest wieloletnim pracownikiem redakcji „Inżynieria i Budownictwo”, a od 1984 r. 
redaktorem naczelnym czasopisma. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 
artykułów w prasie naukowo-technicznej i kilkunastu referatów na konferencjach 
oraz 21 podręczników, monogra� i bądź rozdziałów w pracach zbiorowych, a także 
redaktorem naukowym licznych książek.

Warszawa 2017 r. ISBN 978-83-64795-35-0

księgarnia internetowa

www.polcen.com.pl

Lidia Więcław-Bator

Zamówienia publiczne  
na roboty budowlane

MGR INŻ. 

LIDIA WIĘCŁAW-BATOR

Absolwentka kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz  stu-
diów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych organizowa-
nych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Od 2007 r. związana zawodowo z administracją rządową i  administra-
cją samorządową, w tym z Biurem Kontroli Urzędu m.st. Warszawy. 
Biegły sądowy z zakresu budownictwa w specjalnościach kierowanie 
procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów budowlanych. Rze-
czoznawca zamówień publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Członek 
zwyczajny Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Autorka i współautorka kilkudziesięciu ekspertyz technicznych, 
opinii z zakresu zamówień publicznych oraz artykułów naukowych po-
ruszających interdyscyplinarną problematykę – budownictwa, prawa 
zamówień publicznych i zarządzania jednostkami samorządowymi.

PORADNIK w pytaniach i odpowiedziach
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Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia tematykę umów 
stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budow-
lane oraz umów o dzieło. Szczegółowo omówiono zasady rządzą-
ce kontraktami budowlanymi zawieranymi na podstawie między-
narodowych warunków kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej 
i Srebrnej Księgi FIDIC) oraz niemieckich wzorców VOB. Książka 
analizuje również ramy prawne dla kontraktów budowlanych 
wynikające z  przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo za-
mówień publicznych i  aktów wykonawczych. Znajomość umów 
zawieranych z wykorzystaniem warunków kontraktowych, biorąc 
pod uwagę ich rozbudowany i szczegółowy charakter, jest kluczo-
wa dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w szeroko pojęty 
proces budowlany, od zamawiających i wykonawców, inżynierów 
kontraktu, projektantów, podwykonawców, po Urząd Zamówień 
Publicznych, kancelarie prawne, doradców technicznych i bizne-
sowych, a także sędziów i arbitrów rozstrzygających spory z kon-
traktów budowlanych. Z uwagi na analizę polskiego i zagraniczne-
go orzecznictwa oraz źródeł naukowych, publikacja adresowana 
jest zarówno do praktyków, jak i do przedstawicieli nauki prawa. 
Publikacja zawiera wzory umów, schematy oraz rysunki.

Hubert Wysoczański – doktor nauk prawnych na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Posiada kilkuletnie doświadczenie jako prawnik w  war-
szawskim biurze międzynarodowej kancelarii w obszarze 
sporów budowlanych, energetyki i infrastruktury. Specja-
lizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażo-
wych z zakresu prawa handlowego, prawa budowlanego 
(w tym umów o roboty budowlane zawieranych na pod-
stawie warunków kontraktowych FIDIC) oraz prawa za-
mówień pub- licznych. Reprezentował inwestorów i wy-
konawców projektów infrastrukturalnych dotyczących 
realizacji autostrad i dróg ekspresowych, elektrowni, linii 
elektroenergetycznych, kopalni i nieruchomości komer-
cyjnych. Doradzał przy zawieraniu kontraktów budowla-
nych, w tym bazowanych na warunkach FIDIC. Zajmuje 
się postępowaniami administracyjnymi i sądowymi z za-
kresu przygotowania procesu inwestycyjnego. Studiował 
na University of Melbourne – Melbourne Law School (Au-
stralia) oraz na Bucerius Law School w Hamburgu (Niem-
cy). Autor publikacji z zakresu prawa umów o roboty bu-
dowlane, prawa energetycznego i arbitrażu.

Kodeks cywilny,
prawo zamówień publicznych,
FIDIC, orzecznictwo
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S tarszy wykładowca Wydziału Budownictwa i Inżynie-
rii Politechniki Białostockiej – jest autorką licznych 
publikacji z zakresu efektywności energetycznej, ra-

cjonalizacji zużycia energii, budownictwa jednorodzinnego 
w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz klimatyzacji 
i instalacji. Jest też autorką opinii i ekspertyz.

Prowadzi wykłady i projekty w zakresie wentylacji, klima-
tyzacji, instalacji gazowych, ochrony powietrza, oczyszcza-
nia spalin, sieci cieplnych, budownictwa energooszczędnego 
oraz infrastruktury technicznej miast.

Pośród jej szczególnych zainteresowań można wymienić: 
budownictwo niskoenergochłonne, infrastrukturę technicz-
ną budynków o racjonalnej charakterystyce energetycznej, 
efektywność energetyczną struktur helioaktywnych, kom-
fortowy mikroklimat pomieszczeń.
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PORADNIK 

  UDOWLANE
U p r a w n i e n i a

mgr inż. 

Mirosław Giera

Absolwent P

Uczestnikami procesu budowlanego,  
w rozumieniu ustawy, są:
– projektant
– kierownik budowy lub kierownik robót
– inspektor nadzoru inwestorskiego
– inwestor.

(art. 17 ustawy Prawo budowlane)
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•	 na uprawnienia budowlane 
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•	 językowe – angielski na budowie 
i w biznesie  
(siedem dni w tygodniu)
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BUDOWNICTWO I PRAWO2

OD REDAKCJI

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW
J. Smarż, Samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie 
– wczoraj, dzisiaj i  jutro. Pojęcie samodzielnych funkcji 
technicznych w  budownictwie, które ewoluowało w  ra-
mach przepisów Prawa budowlanego, wiązane było za-
wsze  ściśle  z  procesem  budowlanym.  Niestety  obecnie, 
ustawodawca planuje przenieść regulacje w tym zakresie 
do ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz 
urbanistach, czyli ustawy regulującej zasady wykonywa-
nia zawodu oraz funkcjonowania samorządów zawodów 
zaufania publicznego. Oznacza to, iż Prawo budowlane 
nie będzie regulowało wszystkich zagadnień związanych 
z procesem budowlanym, co nie jest słusznym rozwiąza-
niem. Poza tym ponownie zawęża się katalog samodziel-
nych funkcji technicznych w  budownictwie, z  których 
w 2014 r. wyłączono rzeczoznawstwo budowlane, a obec-
nie funkcję sprawdzającego.
Słowa kluczowe: samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, prawo budowlane, proces budowlany, rze-
czoznawstwo budowlane

Independent technical functions in construction - yesterday, 
today and tomorrow. The concept of independent techni-
cal functions in the construction industry, which evolved 
under the provisions of the Construction Law, was always 
linked with the construction process. Unfortunately, at 
present, the legislator is planning to transfer the regula-
tions in this scope to the Act on architects, construction 
engineers and urbanists, i.e. the law regulating the practi-
ce of the profession and the functioning of self-government 
professions of public trust. This means that the Construc-
tion Law will not regulate all issues related to the construc-
tion process, which is not a right solution. In addition, the 
list of independent technical features in the construction 
industry is being narrowed again, with the exclusion of 
construction expertise in 2014 and now of the verification 
function.
Key words: independent technical functions in construc-
tion, construction law, construction process, construc-
tion expertise

L. Więcław-Bator, Odbiory robót budowlanych. Przebieg 
i  udokumentowanie odbioru robót budowlanych oraz 
dochodzenie usunięcia ujawnionych w trakcie odbiorów 
robót budowlanych wad fizycznych mają istotny wpływ 
na stan techniczny, użytkowy i  estetyczny obiektu bu-
dowlanego. W artykule udzielono odpowiedzi na kluczo-
we pytania dotyczące przebiegu procedury odbiorowej, 
w tym – czy  inwestor może odmówić odebrania wadli-
wych robót budowlanych i  zapłaty za ich wykonanie? 
Zasadniczym celem autorki było dokonanie rzetelnej 
i kompleksowej interpretacji przepisów Prawa budowla-
nego i Kodeksu cywilnego w oparciu o orzecznictwo są-
dów powszechnych oraz doświadczenie autorki będącej 
biegłym sądowym z zakresu budownictwa w specjalno-
ściach: kierowanie procesem inwestycyjnym i eksploata-
cja obiektów budowlanych.    
Słowa kluczowe: odbiór robót budowlanych, protokół od-
bioru robót budowlanych, wady fizyczne

Construction work acceptance. The course and documenta-
tion of the acceptance of construction work and the in-
vestigation of the removal of physical defects disclosed 
during the acceptance of construction work hugely in-
fluence the technical, usable and aesthetic condition of 
a building. The article answers key questions concerning 
the course of the acceptance procedure, including - can 
an investor refuse to receive defective construction work 
and pay for its execution? The main aim of the author was 
to make a thorough and comprehensive interpretation of 
the Building Code and the Civil Code based on the juris-
prudence of common courts and the experience of the 
author who is a forensic expert in the field of construc-
tion in the following specializations: management of the 
investment process and operation of buildings.
Key words: reception of construction work, acceptance 
report of construction work, physical defects

H. Wysoczański, Umowa o  roboty budowlane czy o  dzie-
ło? Kwalifikacja kontraktów budowlanych w  polskim pra-
wie. Artykuł analizuje problemy związane z kwalifikacją 
prawną umów zawieranych w budownictwie jako umów 
o roboty budowlane lub umów o dzieło. W sposób szcze-
gółowy zbadano kryteria uznawania stosunków umow-

nych za umowy o roboty budowlane. Prześledzono także 
poglądy orzecznictwa i  doktryny na umowę o  roboty 
budowlane jako odrębny od umowy o dzieło typ umowy 
w Kodeksie cywilnym.
Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane, umowa 
o  dzieło, Kodeks cywilny, Prawo budowlane, projekt 
budowlany

Construction work contract or contract for specific task? 
– Classification of construction contracts under Polish 
law. The article examines the problems related to legal 
classification of contracts used in construction as con-
struction work contracts or contracts for a specific task. 
It  provides  a  detailed  analysis  of  the  criteria  of  classi-
fication of certain legal relations as construction work 
contracts. It also discusses views expressed in case law 
and legal writings on construction work contract as a se-
parate from specific work contract type of agreement 
envisaged in the Polish Civil Code. 
Key words: construction work contract, contract for 
a  specific task, the Civil Code, the Construction Law, 
construction design project

K. Orlińska-Dejer, Przedmiar BIM a  przedmiar klasyczny. 
Opracowanie przedmiaru robót to niezwykle pracochłon-
ny  proces,  wymagający  cierpliwości,  czasu  i  doświad-
czenia,  choć wciąż  niedoceniany. Może  być  opracowany 
„metodą tradycyjną”, czyli na podstawie dokumentacji 2D 
i zasad przedmiarowania podanych w STWiORB, ale może 
też być sporządzony w oparciu o model BIM. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że w przypadku technologii BIM nie ma mecha-
nizmów zgodnych z  wytycznymi ustalanymi na podsta-
wie dokumentów trzecich (tj. KNNR, KNR). Nie oznacza 
to  jednak,  że przedmiar opracowany w BIM  jest błędny, 
wręcz przeciwnie. Dla przedmiaru wykonanego w oparciu 
o model  BIM  ilości  odzwierciedlają  faktyczną  geometrię 
obiektu. Zapisy systematyzujące kwestie odliczania/doli-
czania wartości właściwych  np.  dla wnęk  czy  otworów, 
w rozumieniu autora opracowania, wynikały raczej z woli 
uproszczenia działań wykonywanych ręcznie.
Słowa kluczowe: BIM, IFC, przedmiar BIM, przedmiar, BEP

BIM take-off and classic take-off. Working out a workload is 
an extremely labor-intensive process that requires patience, 
time and experience, though still underestimated. It can be 
developed using the „traditional method”, based on the 2D 
documentation and the rules of take-off given in STWiORB, 
but may also be based on the BIM model. It should be no-
ted, however, that BIM does not have mechanisms in line 
with guidelines established by third-party documents (i.e. 
KNNR, KNR). This does not mean, however, that the take-off 
prepared in BIM is wrong, on the contrary. For a BIM-based 
quantity, the quantity reflects the actual geometry of the ob-
ject. Systematizing the subcontracting or adding of specific 
values e.g. for recesses or openings, as understood by the 
author, was due to the will to simplify manual operations.
Key words: BIM, IFC, BIM, BIM, BEP

Z. Kacprzyk, Polskie normy BIM – norma IDM. W pracy omó-
wiono standard wymiany informacji IDM (ang. Information 
Delivery Manual). Standard ten jest ważny w BIM, ponieważ 
usprawnia przepływ informacji między różnymi stronami 
przedsięwzięcia budowlanego. IDM stanowi jedną z części 
modelu podstawowych standardów buildingSMART.
Słowa kluczowe:  BIM,  IDM,  VISI,  standardy,  wymiana 
informacji

Polish BIM norms – IDM norm. The paper discusses the 
standard of information exchange (IDM). This standard is 
important in BIM as it streamlines the flow of information 
between different parties to a construction project. IDM is 
a part of the basic buildingSMART model.
Key words: BIM, IDM, VISI, standards, information exchange 

W. Bogusz, T. Godlewski, S. Łukasik, Bezpieczeństwo kon-
strukcji budowlanych w aspekcie badań podłoża gruntowe-
go według Eurokodu 7. Wypracowane od ponad 30 lat 
normy europejskie są umotywowane potrzebą rozwoju 
i dążeniem ich autorów do realizacji zamierzeń budow-
lanych o  lepszej, wspólnej dla  całej UE  jakości  (ekono-
mia, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój). Przyjęcie 
za  podstawę  w  projektowaniu  teorii  niezawodności 
i  przeniesienie jej metod do norm budowlanych daje 

nowe możliwości,  ale  jednocześnie  stwarza  też  szereg 
zagrożeń i problemów, z którymi przychodzi się zmie-
rzyć.  Nowe  pojęcia wykorzystywane w  projektowaniu 
geotechnicznym, takie jak reliability base design, metoda 
obserwacyjna czy doświadczenie porównywalne wyma-
gają zmiany w sposobie myślenia  i szerszego otwarcia 
na nowe wymagania stawiane geotechnice i budownic-
twu w Polsce. Nowe  idee  to z pewnością większa  rola 
i odpowiedzialność ekspercka projektanta geotechnicz-
nego. Nowe idee w filozofii projektowania geotechnicz-
nego  to  również  zmiana  „języka”  (nowa  klasyfikacja 
gruntów i skał), konieczność stosowania badań ilościo-
wych (sondowania), dowolność w metodzie  interpreta-
cji oraz ostrożne oszacowanie parametrów w zależności 
od klasy zagrożeń wynikających z rangi obiektu i kon-
sekwencji jego zniszczenia (ocena georyzyka). Celem 
artykułu jest przybliżenie nowych wymagań podanych 
w EC7 z uwagi na zapewnienia oczekiwanego poziomu 
niezawodności w odniesieniu do dotychczasowej prak-
tyki projektowania geotechnicznego w budownictwie.
Słowa kluczowe: niezawodność, parametry geotechnicz-
ne, projektowanie geotechniczne

Safety of construction structures in the aspect of groundwa-
ter test according to Eurocode 7. The European Standards, 
developed over last 30 years, are driven by the need for 
evolution and their Authors’ pursuit of better EU-wide 
quality in civil engineering, combining safety, economy, 
and sustainable development. The adoption of the the-
ory of reliability as a basis for design, and its implemen-
tation in standards, provides new possibilities, as well as 
a number of risks at the same time, which the designer 
is faced with. New concepts used in geotechnical design, 
like the observational method, comparable experience, or 
reliability based design, require a change in thinking and 
wider opening to new requirements for geotechnical and 
civil engineering in Poland. These new concepts certainly 
emphasize the role and responsibility of geotechnical desi-
gners as experts in their field. Moreover, new ideas in the 
philosophy of geotechnical design are associated with new 
definitions (new classification of soils and rocks), the neces-
sity of using quantitative tests, freedom of interpretation 
method choice, as well as cautious estimation of parame-
ters, depending on the risk for the structure resulting from 
its importance and possible consequences of failure (geo-
risk assessment). The paper presents new requirements 
in more humanistic terms, pointing to ideas underlining 
Eurocode 7 and its requirements, in relation to preexisting 
practice of geotechnical design in civil engineering.
Key words: reliability, geotechnical parameters, geotech-
nical design

M. Przybycień, Przedsięwzięcie deweloperskie w ujęciu prawa 
upadłościowego i  restrukturyzacyjnego. Najbardziej oczeki-
wanym wynikiem każdej transakcji związanej z  nieru-
chomością  jest przeniesienie własności na nabywcę przy 
jednoczesnej zapłacie ustalonej ceny. Marginalnym aspek-
tem ze strony przyszłych nabywców jest analiza bieżącej 
kondycji finansowej firmy deweloperskiej czy metodologii 
postępowania w przypadku złożenia wniosku o upadłość 
lub restrukturyzację przez dewelopera. Niniejszy artykuł 
wskazuje  na możliwość  kontynuowania  przedsięwzięcia 
deweloperskiego w  przypadku zagrożenia w  jego wyko-
naniu, a także możliwości ochrony przyszłych nabywców 
inwestycji.
Słowa kluczowe:  prawo upadłościowe,  prawo  restruk-
turyzacyjne, deweloper, przedsięwzięcie deweloperskie, 
upadłość, restrukturyzacja, nabywca lokalu

Development enterprise in bankruptcy and restructuring 
law. The most anticipated result of any real estate trans-
action is the transfer of ownership to the buyer while 
paying the agreed price. The marginal aspect of future 
buyers is the analysis of the current financial condition 
of the development company or the methodology of de-
aling in case of bankruptcy or restructuring application 
by the developer. This article indicates the possibility of 
continuing the development enterprise in the event of 
a threat to its execution, as well as the possibility of pro-
tecting future buyers of the investment.
Key words: bankruptcy law, restructuring law, develo-
per, development enterprise, bankruptcy, restructuring, 
apartment buyer 

Nowe uregulowania prawne w budownictwie
Obecnie w Ministerstwie  Infrastruktury  i  Budownic-
twa prowadzone są prace nad projektami ustawy 
inwestycyjnej, a  także organizacji administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej oraz zawodów architekta, 
inżyniera budownictwa i  urbanisty, które stanowią 
element spójnego systemu z projektem kodeksu urba-
nistyczno-budowlanego. Nowa ustawa inwestycyj-
na to pierwszy krok do jego wprowadzenia. Ma ona 
usprawnić inwestowanie na terenach do tego przysto-
sowanych, wprowadzić nowe narzędzie planistyczne 

–  obszary  zintegrowanego  inwestowania  (OZI)  i  do-
precyzować kwestie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy. 
W  numerze  4/2017  „Budownictwa  i  Prawa”  publi-
kujemy szereg artykułów wskazujących na możliwe 
zagrożenia,  jakie mogą wystąpić w procesach  inwe-
stycyjnych, np. na temat bezpieczeństwa konstrukcji 
budowlanych w aspekcie badań podłoża gruntowego 
autorów  z  Instytutu  Techniki  Budowlanej  czy  mgr. 
Mariusza Przybycienia o  przedsięwzięciach dewelo-

perskich w ujęciu prawa upadłościowego i restruktu-
ryzacyjnego.
Kontynuujemy tematykę BIM, tym razem w artykule 
dr.  inż. Zbigniewa Kacprzyka poświęconym standar-
dom  IDM  i  konieczności  ujednolicenia  stosowanej 
nomenklatury budowlanej obejmującej tak wiele dzie-
dzin techniki oraz w tekście Katarzyny Orlińskiej-De-
jer dotyczącym przedmiaru robót w technologii BIM.
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