
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ŚWIETLE PEŁNIENIA 

SAMODZIELNEJ FUNKCJI 

TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE 



 
 

 

Umowa o roboty budowlane jest rodzajem umowy cywilno- prawnej, 

regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego, która powinna uwzględniać 

obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego. Jest ona umową nazwaną, 

która pod pewnymi względami prawnymi ma charakter umowy o dzieło, gdyż 

chociażby art. 656 KC, regulujący umowę o roboty budowlane, zawiera w sobie 

katalog odesłań do przepisów regulujących charakter prawny umowy o dzieło. 

Jak jednak słusznie zauważa się zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, jest to 

katalog zamknięty. Przystępując do próby wyodrębnienia różnic, jakie zachodzą 

pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło, należy skupić się 

zwłaszcza na stronie przedmiotowej.  

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze P 105/ 08: 

 

Decydujące znaczenie dla kwalifikacji prawnej konkretnej umowy - jako 

umowy o dzieło albo umowy budowlanej - ma jej przedmiot, to jest dzieło, które 

na jej podstawie ma zostać wykonane. 

 

 Artykuł 647 KC wyszczególnia katalog pojęć znanych Prawu 

budowlanemu, takich jak obiekt budowlany, budynek, budowla czy remont. Jak 

zauważył Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze II CKN 653/97: 

 

We wszystkich tych przypadkach rysuje się obraz przedsięwzięcia o większych 

rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych, 

jak i użytkowych, i co szczególnie istotne, poza nielicznymi wyjątkami, 

towarzyszy temu wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. 

Zbieżność przedstawionych pojęć z pojęciami wprowadzonymi do umowy o 

roboty budowlane uzasadnia twierdzenie, że zasadniczym kryterium 

rozróżnienia umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane jest ocena 

realizowanej inwestycji stosownie do wymogów Prawa budowlanego. 
Dobitnie uwypukla to brzmienie art. 17 PrBudU, według którego uczestnikami 

procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant 

i kierownik budowy lub kierownik robót, co jest obce umowie o dzieło. 

 

Dodatkowo ważnym kryterium rozróżniającym umowę o roboty 

budowlane a dzieło, jest termin upływu przedawnienia się roszczeń 



 

wynikających z obu umów. Według uchwały Sądu Najwyższego o sygnaturze II 

CZP 63/ 01 : 

 

Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w 

terminach określonych w art. 118 KC. 

 

 Do umowy o dzieło ma zastosowanie art. 646 KC, przewidujący dwuletni 

termin przedawnienia, natomiast termin taki nie został bezpośrednio wskazany 

w rozdziale regulującym umowę o roboty budowlane. W takim wypadku, do 

roszczenia z tego typu umowy stosuje się przepisy ogólne KC, a dokładniej art. 

118, przewidujący trzyletni okres przedawnienia.  

Ponadto, umowa o roboty budowlane traktowana jest, jako konsensualny 

stosunek inwestora, który w myśl art. 17 ustawy PrBud jest uczestnikiem 

procesu budowlanego – w związku, z czym przysługują mu pewne prawa i 

obowiązki, a podmiotem niebędącym takim uczestnikiem- wykonawcą. Jak 

wskazuje jednak Sąd Administracyjny w Katowicach w wyroku o sygnaturze I 

ACA 1376/02, kryterium odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o 

dzieło nie jest oznaczenie stron umowy. 

Zgodnie z art. 648 KC, umowa o roboty budowlane powinna zostać 

zawarta w formie pisemnej, aczkolwiek brak zachowania owej formy nie 

powoduje jej nieważności co znalazło potwierdzenie w wyroku Sądu 

Najwyższego o sygnaturze II CKN 667/97:  

 

Przewidziana w art. 648 § 1 KC pisemna forma umowy o roboty budowlane 

została zastrzeżona tylko dla celów dowodowych (ad probationem). W takiej 

sytuacji możliwe jest ustalenie treści umowy, także na podstawie dowodu z zeznań 

świadków oraz z przesłuchania stron, o ile sąd uzna to za konieczne. Dopuszczalne 

jest, zatem ustalenie, że umowa o roboty budowlane została zawarta poprzez 

czynności konkludentne (art. 60 KC). 

 

 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na art. 649 KC, który mówi, że w razie 

wątpliwości co do zakresu przedmiotowego danej umowy, przez co rozumie się 

w szczególności opis prac budowlanych i metody ich wykonania, poczytuje się, 

że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym 

część składową umowy o roboty budowlane. 

 



 

RODZAJE UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE 

W polskim prawie przewidziano 3 rodzaje umów o roboty budowlane. Są to:  

1. Umowa o generalne wykonawstwo; 

2. Umowa o wykonawstwo częściowe; 

3. Umowa o podwykonawstwo.  

1) Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo wiąże się z wykonaniem 

całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. W tym przypadku, 

generalny inwestor występuje, jako główny wykonawca i organizator robót 

budowlanych, który odpowiedzialny jest za efekt prac budowlanych, a w tym za 

zorganizowanie i koordynację całego procesu budowlanego. Rola inwestora 

sprowadza się do dostarczenia wykonawcy projektu, placu budowy, 

zorganizowania odbioru a także finansowania inwestycji.  

Ten rodzaj umowy może przyjąć także formę rozszerzoną- o generalną 

realizację inwestycji. Oznacza to, iż wykonawca zobowiązuje się do 

kompleksowego wykonania inwestycji. Obejmuje to swoim zasięgiem m.in. 

takie obowiązki jak sporządzenie dokumentacji projektowej czy przeszkolenia 

personelu w zakresie korzystania ze znajdujących się na obiekcie maszyn i 

urządzeń.  

2) Umowa o wykonawstwo częściowe oznacza, że ustanawia się 

wykonawców dla poszczególnych zakresów prac, bądź poszczególnych etapów 

inwestycji. Inwestor zobowiązany jest wówczas głównie do właściwej 

organizacji i koordynacji prac wykonywanych przez poszczególnych 

wykonawców.  

3) Umowa o podwykonawstwo ma miejsce wtedy, kiedy wykonawca 

zleci realizację wykonywanie całości lub części zadań podwykonawcy. Zgodnie 

z art. 647
1 
KC:  

 

 

§1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między 

inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, 

które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z 

podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 

dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 

umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 

 



 

W myśl wyżej wymienionych przepisów, w doktrynie panuje 

przekonanie, że inwestor może zgłosić sprzeciw na piśmie, w przypadku, gdy 

nie godzi się na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą, co 

skutkuje nieważnością całej umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. 

Inwestor zamiast sprzeciwu może zgłosić zastrzeżenia do takiej umowy, które 

poczytuje się, jako swoiste wskazówki dla stron, odnośnie tego, jakie 

postanowienia umowy o podwykonawstwo winny być zmienione celem 

uzyskania przez umowę skuteczności. Wyrażenie przez inwestora zgody na 

umowę o podwykonawstwo skutkuje powstaniem reżimu odpowiedzialności 

solidarnej inwestora oraz wykonawcy za zobowiązania względem 

podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo, odmiennie do umowy o roboty 

budowlane, powinna być zawarta pisemnie pod rygorem nieważności.  

 

OSOBA INWESTORA 

Inwestorem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, a także 

inna forma organizacyjno-prawna, która wykazuje tytuł prawny do 

nieruchomości zgodnie z art. 4 ustawy PrBud, a także zapewnia środki 

finansowe niezbędne dla realizacji inwestycji.  Spoczywają na nim rozmaite 

prawa jak i obowiązki. W polskim prawie przewiduje się dwa typy inwestorów, 

a mianowicie możemy wyróżnić: 

 inwestora bezpośredniego; 

 inwestora zastępczego.  

Inwestor bezpośredni to podmiot realizujący inwestycje dla własnych celów, 

natomiast, jeśli chodzi o inwestora zastępczego, to działa on na podstawie 

odrębnej umowy- o zastępstwo inwestycyjne, która jest rodzajem umowy 

nienazwanej. 

Do podstawowych obowiązków inwestora należy- zależnie od typu 

zawartej umowy- organizacja procesu budowy. Jego prawa i obowiązki reguluje 

zarówno Kodeks Cywilny jak i przepisy ustawy PrBUd. Możemy do nich 

zaliczyć:  

 

 opracowanie projektu budowlanego, 

 przekazanie terenu budowy, 

 sprawowanie nadzoru wykonywanych prac, 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 zapewnienie tytułu prawnego do nieruchomości, 

 zaplata ustalonego wynagrodzenia. 

 



 

OSOBA WYKONAWCY  

Wykonawca tak jak inwestor, może być osobą fizyczną, prawną lub inna 

formą organizacyjno-prawną. Uczestniczy w toku procesu budowlanego, lecz 

nie jest jego uczestnikiem w rozumieniu ustawy PrBud. Przyjmuje od inwestora- 

będącego zamawiającym, zamówienie na wykonanie całości inwestycji lub jej 

części. Zgodnie z występowaniem w polskim prawie trzech rodzajów umów o 

roboty budowlane, analogicznie występują także trzy typy wykonawców: 

 generalny wykonawca, 

 wykonawca częściowy, 

 podwykonawca. 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy inwestycji należą:  

 wykonywanie obiektu zgodnie z dostarczoną dokumentacją oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

 powiadomienie inwestora o przeszkodach, jakie wystąpiły w toku 

wykonywania prac, 

 zgłoszenie obiektu do odbioru.  

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

Należy zaznaczyć, że należyte wykonanie zobowiązania przez strony 

wymaga od nich współpracy. Każda ze stron zważając na interes własny, 

powinna brać pod uwagę także interes kontrahenta i nie doprowadzać do 

sytuacji, w której wykonywanie określonych zobowiązań przez drugą stronę, 

zostałoby przez jej zachowania skomplikowane, zahamowane lub udaremnione.  

Zgodnie z art. 652 KC wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe na terenie budowy od chwili protokolarnego przejęcia tego terenu.  

Odpowiedzialność ta trwa do momentu oddania obiektu do odbioru 

inwestorowi. Odpowiednio od rodzaju umowy wiążącej wykonawcę i inwestora: 

 w przypadku umowy o generalne wykonawstwo, generalny 

wykonawca po protokolarnym przejęciu terenu budowy jest 

obciążony pełną odpowiedzialnością za działania swoich 

pracowników oraz podwykonawców; 

 w przypadku umowy o wykonawstwo częściowe, inwestor 

zachowuje prawo do koordynowania działań wykonawców. 

Umowa z wykonawcami częściowymi, musi szczegółowo określać 

zakres ich odpowiedzialności i termin, od którego się ona zaczyna.  



 

 

 

Dostateczne i szczegółowe określenie obowiązków stron jest konieczne 

do prawidłowej regulacji kwestii odpowiedzialności stron. Odpowiedzialności 

stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

umownych regulują przepisy ogólne KC, albo przepisy odrębne zawarte w 

przedmiotowej umowie. Może ona przybrać formę odpowiedzialności 

kontraktowej lub deliktowej, czyli wynikającej z popełnienia czynu 

niedozwolonego. Nie jest jednak możliwe jednoczesne zastosowanie obu tych 

reżimów.  

1. Odpowiedzialność kontraktowa –została uregulowana na podstawie 

artykułu 471 KC, który mówi, że dłużnik zobowiązany jest do 

naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy 

nastąpiło to na skutek oddziaływania siły wyższej. W przypadku 

umowy o roboty budowlane, przesłankę odpowiedzialności 

stanowić będzie powstanie szkody u którejś ze stron.  

Ważne: Zastosowanie może znaleźć także art. 474 KC, który mówi 

o odpowiedzialności dłużnika za działanie własne lub zaniechanie 

działania, jak również na zasadzie ryzyka, za działanie lub 

zaniechanie działania osób, przy pomocy, których wykonuje 

zadanie lub którym wykonanie go powierza. W przypadku umowy o 

roboty budowlane będziemy mieli do czynienia z takim 

przypadkiem w momencie odpowiedzialności wykonawcy za 

zatrudnionego przez niego podwykonawcę.  

 

2. Odpowiedzialność deliktowa- uregulowana art. 415 KC. Mówi on, 

że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest 

do jej naprawienia.  

Ponadto, w myśl art. 361 KC, zobowiązany do odszkodowania ponosi 

odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z 

którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego 

przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, 

które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu 
szkody nie wyrządzono. 



 

Ważne: Wymienione wyżej przepisy KC należą do przepisów ogólnie 

obowiązujących w związku, z czym nie jest konieczne stanowienie o nich w 

umowie, gdyż mają zastosowanie niezależnie od tego, czy zapisy o nich zostały 

umieszczone w treści umowy czy też nie.  

W ramach umów cywilno-prawnych występuje swoboda kontraktowa. 

Oznacza to, że strony umowy mają pewną dowolność w kształtowaniu 

łączącego ich stosunku prawnego, co może dotyczyć ograniczenia bądź 

rozszerzenia odpowiedzialności za powstałe szkody. Zgodnie z art. 473 KC nie 

można jednak wyłączyć odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie 

zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym. 

 

 

ZAMIAR BEZPOŚREDNI 

 

 Świadomość 

konsekwencji 

 Wola osiągnięcia 

określonych skutków 

 

 

ZAMIAR EWENTUALNY 

 

 Świadomość 

konsekwencji 

 Brak woli osiągnięcia 

skutków, ale zgoda na 

ich ewentualne 

wystąpienie 

 

 

WAŻNE: Za działanie umyślne nie poczytuje się NIEDBALSTWA, czyli 

działania wyrządzającego szkodę nieumyślnie. Odpowiedzialność za szkodę 

powstała w wyniku niedbalstwa, według polskiego systemu prawnego, 

można umownie ograniczyć. 

 

 

 



 

W związku z dowolnością kształtowana stosunków cywilno-prawnych, 

strony mogą jednak swobodnie rozszerzać, lub ograniczać odpowiedzialność 

kontraktową za szkody. Strony umowy mają prawo zadecydować nawet o tym, 

że na stronę zostanie nałożona odpowiedzialność za ryzyko związane z 

okolicznościami niezależnymi od stron.  Mogą one przybrać formę: 

 całkowitą; 

 ograniczoną do następstw niewykonania określonego obowiązku. 

 

Dzieje się to za pomocą klauzul, wśród których możemy wyróżnić m.in. : 

 klauzule wyłączającą odpowiedzialność za utracony zysk; 

 klauzule, odnoszące się do ograniczeń kwotowych, w tym do wysokość 

wynagrodzenia; 

 klauzule, które odróżniają odpowiedzialność za szkody bezpośrednie i 

pośrednie; 

 klauzule przewidujące kary umowne. 

WAŻNE: Poruszona wyżej kwestia nie dotyczy umów bazujących na 

wzorcu FIDIC. Postanowienia zawarte w tzw. czerwonej książce FIDIC 

modyfikowane mogą być jedynie w drodze postanowień zawartych w 

warunkach szczególnych. 

 

Artykuł 656 KC stanowi odesłanie do wybranych przepisów kodeksu, 

dotyczących umowy o dzieło. Poza obowiązkami, jakie ciążą na inwestorze, ma 

on pewne prawa, które pozwalają na ochronę jego interesów przed 

niewykonywaniem bądź nienależytym wykonywaniem swoich obowiązków 

przez wykonawcę. Należą do nich: 

1. odpowiedzialność wykonawcy za opóźnienie rozpoczęcia robót lub 

wykończenia obiektu; 

2. odpowiedzialność wykonawcy za skutki wykonania robót w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową; 

3. rękojmia za wady wykonanego obiektu; 

4. uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy przed 

ukończeniem obiektu.  

 

 



 

1) Do odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienia zastosowanie ma art. 

635 KC, który mówi: 

 

„Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub 

wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania dzieła.” 

 

  Jest to o tyle restrykcyjny środek, że wykonawca ponosi 

odpowiedzialność już w momencie opóźnienia- co w prawie rozumie się jako 

niezawinioną postać niedochowania terminu. Nieistotne są przyczyny powstania 

opóźnienia, stan ten ma charakter obiektywny i zachodzi zawsze, gdy 

wykonawca nie będzie wykonywał ciążącego na nim zobowiązania. Od 

opóźnienia wyróżnia się w prawie zwłokę, jako jego kwalifikowaną postać. 

Pojęcie to rozumie się, jako opóźnienie, które powstało na skutek okoliczności, 

za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Zgodnie z art. 480 KC:  

 

„W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel 

może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez 

sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.” 

W przedmiotowej sytuacji daje to inwestorowi możliwość zatrudnienia 

wykonawcy zastępczego na koszt wykonawcy dotychczasowego.  

 

2) Zgodnie z art. 636 KC, który mówi:  

„Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 

wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i 

niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.” 

Ma on zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca wykonuje roboty w 

sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową np. w momencie gdy prace 

wykonywane są niezgodnie z projektem. 

 



 

3) Wykonawca odpowiada za wady wykonanego obiektu na zasadzie 

rękojmi za wady na podstawie art. 556 KC w związku z art. 638 KC.  

 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o sygnaturze I CKN 301/00:  

 

„Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może  

realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656  

k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.).  

Wybór uprawnień wynikających z rękojmi nakłada na niego obowiązek  

wykazania, które konkretne roboty obciążone są wadą.” 

 

 Główną przesłanką do powstania odpowiedzialności z tytułu rękojmi po 

stronie wykonawcy jest wystąpienie wady fizycznej, o której inwestorowi w 

chwili odbioru obiektu nie było wiadomo.  Poprzez wadę fizyczną na gruncie 

art. 556
1
 KC rozumie się : 

„Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W 

szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na 

cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w 

tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej 

przeznaczenia; 

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.” 

 

Inwestor dokonuje końcowego odbioru obiektu w formie protokołu 

odbiorczego. Ważne jest, aby w trakcie odbioru dokładnie i precyzyjnie określić 

wszystkie wady, które można w danej chwili wskazać, gdyż od tego momentu 

mogą one powstać z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Jeżeli wada 

fizyczna zostanie stwierdzona, inwestor ma prawo do żądania od wykonawcy 

ich natychmiastowego usunięcia.  

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze I CKN 520/97: 

 

Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego 

zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. 

czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie 

umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego 



 

oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności 

przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. W tym ostatnim wypadku 

zamawiający może się domagać usunięcia wady w oznaczonym terminie albo 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku (art. 637 KC). Gdy aktualne 

jest usunięcie wady, a więc nadanie dziełu pełnej wartości, zamawiający 

powinien zapłacić całe umówione wynagrodzenie. Jeżeli natomiast usunięcie 

wady jest nieaktualne, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia 

obniżonego w odpowiednim stosunku. W jednej i drugiej sytuacji 

ekwiwalentność świadczenia zamawiającego i przyjmującego zamówienie w 

chwili oddania dzieła jest zachowana, a w każdym razie zagwarantowana. 

 

Wady możemy podzielić na wady usuwalne oraz nieusuwalne. 

Wady usuwalne- jest to rodzaj wad, które jak sama nazwa wskazuje, są 

możliwe do usunięcia. W tym przypadku, inwestor może zobowiązać 

wykonawcę do ich usunięcia w odpowiednim terminie. W przypadku 

niepodjęcia się przez wykonawcę do ich naprawienia, inwestor ma prawo 

pomniejszyć umowne wynagrodzenie wykonawcy wprost proporcjonalnie do 

wartości wadliwie wykonanych prac.  

Wady nieusuwalne- są to wady, których nie da się usunąć. Nie jest to jednak 

równoznaczne z brakiem możliwości poprawnego korzystania z obiektu. Jeżeli 

ujawnione wady nieusuwalne są nieistotne, inwestor ma prawo do obniżenia 

wynagrodzenia wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej. 

WAŻNE- ODSTĄPIENIE OD UMOWY: Jeśli ujawnione wady usuwalne 

okażą się istotne, co uniemożliwia korzystanie z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, inwestorowi powinno przysługiwać prawo do 

natychmiastowego odstąpienia od umowy. Prawo to przysługuje 

inwestorowi również wówczas, gdy wybudowany obiekt dotknięty jest wadą 

nieusuwalną, przez co właściwe korzystanie z obiektu nie jest możliwe.  

 

4) Uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem 

obiektu. Art. 644 KC brzmi :  

Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od 

umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim 

zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu 

niewykonania dzieła. 

Oznacza, że w takim przypadku inwestor może odliczyć to, co wykonawca 

oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Dodatkowo zgodnie z wyrokiem 

Sądu Najwyższego o sygnaturze III CKN 181/02:  



 

„Kontrahent może dostąpić od umowy i nie musi płacić za dzieło, jeśli 

wykonawca wykonał roboty budowlane w taki sposób, że jego dzieło nie nadaje 

się do użytku.” 

 

Odstąpienie od umowy przez inwestora z winy wykonawcy . 

Będzie miało to miejsce chociażby w przypadku wykonania obiektu w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową, a także w przypadku wystąpienia wady 

fizycznej. Na podstawie art. 566 KC w związku ze wspomnianym artykułem 

471 KC, inwestor będzie mógł żądać naprawienia szkody wynikłej z tego faktu. 

 

INNE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA INTERESÓW INWESTORA 

 

W umowie o roboty budowlane mogą zostać także zawarte przez 

inwestora, rzeczy takie jak :  

1. Kary umowne 

2. Odstępne 

3. Gwarancja bankowa 

4. Kaucja gwarancyjna 

5. Ubezpieczenie 

6. Weksel. 

 

1) Kara umowna dotyczy jedynie niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania niepieniężnego. Należy się tylko w przypadku, 

gdy zobowiązanie jest ważne i szkoda powstała z winy wykonawcy. 

Może ona mieć postać pieniężną i być ustanowiona, jako określona 

wartość procentowa od świadczenia głównego. Inwestor może żądać 

zapłaty odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli umowa taką 

możliwość przewiduje. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli w umowie 

karę zastrzeżono na wypadek niewykonania umowy, inwestor może 

domagać się albo jej wykonania albo zapłacenia owej kary. Inaczej 

sytuacja kształtuje się w przypadku zastrzeżenia kary ze względu na 

wypadek nienależytego wykonania zobowiązania- tu inwestor może żądać 

jednoczesnego spełnienia obu świadczeń. Kara nie może być traktowana 

jako ubezpieczenie na poczet pokrycia ewentualnych strat, gdyż do tego 

służą instytucje odszkodowań czy ubezpieczeń.  

 

WAŻNE: wykonawca nie może zwolnić się z płatności kary umownej, o 

ile nie nastąpi to za zgodą inwestora. Należy się ona inwestorowi bez 



 

względu na wysokość poniesionej szkody, co w praktyce oznacza, że nie 

musi wykazywać istnienia i wysokości szkody.  

 

2) Odstępne to instrument, który pozwala zarówno wykonawcy jak i 

inwestorowi na odstąpienie od umowy za określoną zapłatą, na podstawie 

art. 396 KC. 

 

3) Gwarancja bankowa zabezpiecza roszczenia inwestora z tytułu należytego 

wykonania robót w okresie obowiązywania umowy lub z tytułu gwarancji 

jakości. Wzór owej gwarancji powinien być dołączony, jako załącznik do 

umowy o roboty budowlane. Gwarancję bankową regulują przepisy 

ustawy Prawo bankowe.  

 

4) Kaucja gwarancyjna stanowi swoisty rodzaj zabezpieczenia, jaki 

przysługuje inwestorowi. Realizowana jest przez wniesienie przez 

wykonawcę określonej kwoty pieniężnej na okres realizacji umowy albo 

jako zatrzymanie przez inwestora części kwoty należnej wykonawcy z 

każdej wystawianej przez niego faktury. Charakter kaucji noszą „kwoty 

zatrzymania” przewidywane w warunkach kontraktowych FIDIC. 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o sygnaturze II CK 336/05:  

 

5) Ubezpieczenie- w umowie można zawrzeć zapis o posiadaniu wykonawcy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątkowej na 

określoną kwotę, z którego w razie wystąpienia określonego zdarzenia 

ubezpieczeniowego, inwestor mógłby skorzystać do zaspokojenia 

swojego roszczenia. Na wykonawcę może zostać nałożony obowiązek 

odnawiania ubezpieczenia.  

 

Jeśli odpadł obowiązek zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót 

budowlanych na skutek odstąpienia od umowy, to nie może go obciążać obowiązek 

zwrotu kaucji gwarancyjnej (mającej zabezpieczyć ewentualne roszczenie 

zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania umowy o roboty 

budowlane), stanowiącej część tego wynagrodzenia, zatrzymanego w związku z 

ujawnieniem wad budowanego obiektu, wad które uzasadniały odstąpienie od 

umowy. Nie można bowiem obciążać zamawiającego obowiązkiem zapłaty części 

wynagrodzenia w sytuacji, gdy odpadła w ogóle podstawa zapłaty wynagrodzenia w 

związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy. 



 

 

 

INSEPKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO   

 

Ponadto, inwestor może chronić swoje interesy poprzez powołanie na 

teren budowy inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli nadzór inwestorski, 

powoływany jest z inicjatywy własnej inwestora, musi on zobowiązać osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych do wzięcia na siebie 

odpowiedzialności za nadzór inwestorski.  

Funkcja ta stanowi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 

Powierzenie tej funkcji następuje na drodze zawarcia umowy, której głównym 

celem, także ze względu na spełnianie funkcji gospodarczych, jest zapewnie w 

trakcie procesu budowlanego wykonywania robót zgodnie z umową o roboty 

budowlane a także projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Oznacza to, że 

musi on znać warunki umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą, gdyż jego zadaniem jest nadzór nad inwestycją i 

egzekucja postanowień umownych z nią związanych, co realizuje przez 

swoje obowiązki i prawa nałożone na gruncie ustawy Prawo Budowlane. 

Stanowi to dodatkową gwarancję dla inwestora na to, że zlecone roboty będą 

przez wykonawcę prowadzone w sposób prawidłowy. Warto nadmienić, iż jako 

uczestnik procesu budowlanego, inspektor występuję także w interesie 

publicznym.  

  

Główne obowiązki inspektora zgodnie z art. 25 to: 

 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich 

do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na 

żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

 



 

 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o sygnaturze III CRN 97/81: 

 

„Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy 

przeciwdziałanie zastosowaniu przez wykonawcę materiałów szkodliwych dla 

zdrowia. Zaniedbanie tego obowiązku uzasadnia odpowiedzialność inwestora 

za szkodę wyrządzoną osobom trzecim na skutek użycia w budownictwie 

mieszkaniowym materiałów szkodliwych dla zdrowia.” 

 

W związku z tym, został on wyposażony także w uprawnienia, które służą 

należytej relacji nałożonych na niego w ustawie obowiązków. Według art. 26 

może on:  

 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i 

dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 

poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a 

także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 

 

WAŻNE: Należy zaznaczyć, iż wyposażenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

w inne niż te wprost wynikające z ustawy uprawnienia tj. chociażby 

reprezentowanie go wobec wykonawcy, jest prawem a nie obowiązkiem 

inwestora. Takie umocowanie może być wyraźne lub dorozumiane. 

 

 Na uwagę zasługuje także fakt, że zakres obowiązków, jakie ciążą na 

inspektorze, jednoznacznie wskazuje na to, iż powinien on mieć zapewniony 

stały dostęp do dziennika budowy.  



 

 

 

Dziennik budowy wg Ustawy Prawo Budowlane:  

„Stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany 

odpłatnie przez właściwy organ.” 

 

Stały dostęp do dziennika przez inspektora służy kontroli wykonywanych 

prac również poprzez analizę znajdujących się w dzienniku wpisów, a nie 

jedynie na naocznym ich nadzorowaniu. Wpisów o procesach zachodzących na 

placu budowy dokonuje kierownik budowy, a inspektor ma prawo się do nich w 

tym dzienniku ustosunkowywać, a także dokonywać własnych wpisów 

dotyczących m.in. poleceń dla kierownika. Kontroluje on te wpisy pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami projektem, pozwoleniem na 

budowę oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Inspektor ma prawo wykonywania kopii lub fotokopii owego dziennika, 

za stosownym pokwitowaniem lub bez, gdyż w żadnym z tych przypadków 

kierownik nie zostanie pozbawiony kontroli nad oryginalnym egzemplarzem.  

 

 W związku z tym, że inspektor reprezentuje na budowie interesy 

inwestora, ewentualne spory pomiędzy nim a kierownikiem budowy, mają 

charakter sporu pomiędzy wykonawcą a inwestorem i rozstrzygane są przez 

sądy powszechne.  

 Na budowie może działać kilku inspektorów nadzoru inwestorskiego, co 

zależne jest od kategorii, w jakiej się specjalizują. W takim przypadku inwestor 

wyznacza jednego z nich na koordynatora czynności na budowie.  

 

OSOBA KIEROWNIKA BUDOWY 

 

Kierownik budowy jest osobą fizyczna, posiadającą uprawnienia budowlane, 

przy czym na budowie może funkcjonować wyłącznie jeden kierownik budowy. 

Spoczywa na nim odpowiedzialność za prawidłowy przebieg robót 

budowlanych, w związku z czym konieczne jest, aby znał on zapisy umowy o 

roboty budowlane, co będzie niezbędne do prawidłowego wykonywania przez 

niego ustawowych obowiązków. 

 



 

 Jego podstawowe obowiązki wg ustawy o prawie budowlanym to miedzy 

innymi :  

 

 powinność protokolarnego przejęcia od inwestora i odpowiedniego 

zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz stałymi 

punktami osnowy geodezyjnej i podlegającymi ochronie elementami 

środowiska przyrodniczego i kulturowego .  
 Zorganizowanie budowy i kierowanie nią;  
 Prowadzenie dokumentacji budowy  
 zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w 

sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w 

tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy;  

 wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 

właściwego organu;  

 zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym 

wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie 

z projektem;  

 realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;  

 
Kierownik ma prawo:  

 

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, 

jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;  

 2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 
 

Kierownik Budowy ma obowiązek realizacji zaleceń wpisanych do dziennika 

budowy, pochodzących od inwestora, projektanta oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz organów administracji publicznej. Nie jest to jednak 

obowiązek bezwzględny, ponieważ ma on prawo nie stosować się do zaleceń 

będących niezgodnymi z prawem lub wiedza techniczna. Swoja odmowę 

musi zaakcentować dokonaniem wpisu w dzienniku budowy. 

 

 Wszystko to prowadzi do wniosku, iż kierownik budowy bez 

znajomości postanowień zawartych w umowie o roboty budowlane, może w 

konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której zostaną one naruszone. W 

tej sytuacji ważne jest, aby znał on zapisy znajdujące się w niej i miał do 

nich stały dostęp, aby należycie realizować jej założenia w zakresie 

ciążących na nim obowiązków.  

 



 

 

OSOBA PROJEKTANTA 

 Projektant jest uczestnikiem procesu budowlanego, gdy do realizacji 

niektórych robót ustawowo wymagane jest sporządzenie projektu budowlanego. 

Dotyczy to zwłaszcza robót, na które należy uzyskać pozwolenie na budowę.  

  

W sytuacji, gdy dochodzi do przejęcia obowiązków, nie dochodzi do zmiany 

projektanta, gdyż będzie nim zawsze osoba, która sporządziła projekt 

zatwierdzony w drodze decyzji przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej.  

 Jako uczestnik procesu budowlanego, na mocy ustawy Prawo Budowlane 

przysługują mu pewne obowiązki i uprawnienia, które są związane także z 

nadzorowaniem poprawnego wykonywania robót budowlanych w toku budowy. 

 Głównymi uprawnieniami projektanta na podstawie art. 21 Ustawy Prawo 

Budowlane są:  

1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących jej realizacji; 

2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w 

razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 

 

Uprawnienia te, tak jak w przypadku inspektora nadzoru, pozwalają na 

prawidłową realizację obowiązków, nałożonych na niego w tej samej ustawie, a 

szczególnie do wykonywania nadzoru autorskiego. Art. 20 Ustawy Prawo 

Budowlane zobowiązuje projektanta m.in. do: 

Sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego 

organu w zakresie:  

WAŻNE: Projekt budowlany może być dziełem osoby lub wielu osób, przy czym 

w przypadku wielości podmiotów, funkcje projektanta przypisuje się zawsze 

osobie projektanta głównego, który podpisuje projekt.  

 

W przypadku projektów występujących w obrocie handlowym, jako 

przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania, projektantem będzie zawsze 

osoba, która dany projekt zaadaptowała dla konkretnej inwestycji budowlanej.  



 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem,  

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

ISTOTA NADZORU AUTORSKIEGO NA GRUNCIE USTAWY 

PRAWO BUDOWLANE A PRAWA AUTORSKIEGO 

Z pojęciem nadzoru budowlanego spotykamy się zarówno w przypadku 

Ustawy Prawo Budowlane jak i tej o prawie Autorskim. Warto podkreślić 

już na wstępie, że w obu tych ustawach jest ono rozumiane inaczej.  

W prawie budowlanym nadzór autorski stanowi obowiązek ustawowy 

projektanta, natomiast w prawie autorskim stanowi on uprawnienie twórcy, 

będące instrumentem mającym chronić jego interesy- wyróżnione, jako 

autorskie prawo osobiste twórcy. 

 

Zgodnie z powyższym, art. 16 ustawy o prawie autorskim mówi, że :  

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią 

nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź 

twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 

1) autorstwa utworu; 

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo; 

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania; 

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

 

Dodatkowo art. 60 tej ustawy brzmi:  

„Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed 

rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. 

Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i 

wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia 

obciążają nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę.” 

Oznacza to, iż autor, w tym przypadku będący projektantem, ma prawo do 

skontrolowania czy jego projekt jest przez wykonawcę należycie 

wykonywany. Może sprawdzić czy w toku robót budowlanych nie 



 

zachodzą poważne odstępstwa czy modyfikacje dotyczące realizacji 

założeń projektowych.  

Ponadto, prawo to dotyczy także integralności dzieła, czyli tego, że forma i 

treść dzieła – w tym wypadku sporządzonego przez projektanta projektu- 

ma pozostać nienaruszona i wykorzystywana w sposób rzetelny.  

Nawet w przypadku, gdy ktoś nabył całość autorskich praw majątkowych 

nie może dokonywać w tym wypadku w projekcie zmian, chyba że 

wynikają one z przyczyn koniecznych, a projektant nie będzie miał 

podstawy aby im się sprzeciwić. Zmiany takie, określone mianem zmian 

koniecznych, dotyczyć będą możliwości prawidłowego korzystania z 

zaprojektowanego obiektu, a nie dodanych do niego ulepszeń.  

 

 

Patrząc pod kątem prawa budowlanego zmiany takie konieczne będą w 

przypadkach:  

 dostosowania obiektu do wymogów prawa ( np. w przypadku, kiedy obiekt 

miałby znajdować się w odległości zbyt bliskiej do działek sąsiednich); 

 dostosowanie do warunków prawidłowego korzystania z obiektu; 

 dostosowanie do użytku zgodnego z nową technologią. 

 

Nadzór autorski w Prawie Budowlanym 

Nadzór autorski w prawie budowlanym, jak już wspomniano u góry, stanowi 

publicznoprawny obowiązek projektanta. Może być on ustanowiony z woli 

inwestora lub poprzez nałożenie obowiązku jego ustanowienia w pozwoleniu na 

budowę przez odpowiedni organ. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

inwestycji, ochronę zdrowia i życia użytkowników obiektu, czyli realizację 

celów publicznych prawa budowlanego.   

 

Wzajemny stosunek nadzoru autorskiego w rozumieniu 

dwóch ustaw 

W cytowanym powyżej art. 60 Ustawy o prawie autorskim ustęp 5 

zastrzega, iż sprawowanie nadzoru autorskiego odnośnie utworów 

architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, regulują odrębne 

przepisy. Należy jednak zauważyć, że omawiany przepis jest jedynie przepisem 

odrębnym a nie szczególnym. W praktyce oznacza to, że dotyczą one innej 



 

materii i należy stosować je równolegle. Nie oznacza to jednocześnie, że nadzór 

autorski pełniony musi być przez twórcę projektu. Może być on sprawowany 

przez każdego projektanta, który posiada odpowiednie uprawnienia.  

 Na uwagę zasługuje szczególnie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w 

sprawie 1805/11, który stanowi, że  :  

 

1.Autorowi (twórcy) projektu, niezależnie od tego, czy faktycznie sprawuje on 

nadzór autorski, przysługują osobiste prawa autorskie do jego projektu, których to 

praw, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i 

prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) nie może 

przenieść na inne osoby, w tym na innych projektantów albo na inwestorów. 

Zakazu przenoszenia tych praw nie należy mylić z upoważnianiem innych osób 

(projektantów) do ich wykonywania, co znajduje swą formalną podstawę w 

przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 

2. Żaden z przepisów Prawa budowlanego nie nakłada obowiązku sprawowania 

nadzoru autorskiego przez autora (twórcę) projektu (utworu), więc w świetle tej 

ustawy okoliczność autorstwa projektu jest indyferentna. Na gruncie Prawa 

budowlanego projektant, a więc osoba legitymująca się uprawnieniami 

budowlanymi uzyskuje uprawnienie do sprawowania nadzoru autorskiego, 

inwestor zaś może również powierzyć nadzór innemu projektantowi. 

3. Nadzór autorski wykonywany zgodnie z Prawem budowlanym przez 

projektanta, który nie jest jednocześnie autorem projektu sprowadza się jedynie do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, zaś w 

sytuacji, gdy sprawuje go twórca projektu osobie tej przysługują jednocześnie 

uprawnienia wynikające z autorskich praw osobistych. 

 

 

Wiadomo jednak, iż obiekt budowlany to twór mający przetrwać wiele lat. 

Prawa autorskie są prawami osobistymi, przysługującymi konkretnej osobie, 

niepodlegającymi zrzeczeniu się lub zbyciu przez twórcę. Dopóki projektant, 

jako osoba, której dane prawa przysługują, ewentualne wątpliwości z nimi 

związane, mogą być wyjaśnione w kontakcie z nim. Jest on uprawniony do 

wydania upoważnienia, na mocy, którego wykonywanie tych praw będzie 

możliwe przez inny podmiot, bądź w przypadku jego śmierci, co dotyczyć 

będzie m.in. sytuacji wykonywania nadzoru autorskiego w rozumieniu Ustawy o 

Prawie Autorskim po śmierci projektanta.  

 



 

Art. 78 Ustawy o Prawie Autorskim mówi, że:  

„2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o 

ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w 

jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. 

3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są 

uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw 

osobistych zmarłego twórcy.” 

 

Oznacza to, że w przypadku braku upoważnienia innego podmiotu do 

wykonywania praw autorskich, upoważnionymi w tym zakresie stają się 

najbliżsi zmarłego projektanta.  

 

Sytuacja rysuje się nam w odmienny sposób w przypadku praw 

majątkowych przysługujących autorom twórczych projektów. W pierwszej 

kolejności należy ustalić, czy nie zostały one przeniesione na inny podmiot 

którym może być : 

 inwestor – na podstawie umowy; 

 pracodawca projektanta. 

Jeśli nie zostały one zbyte, wchodzą one w skład masy spadkowej. W 

praktyce, przenosi to uprawnienia z tego tytułu na spadkobierców 

projektanta. Wyjątek od tej reguły stanowi jednak art. 42 ustawy o prawie 

autorskim, który brzmi :  

 

„Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby 

przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta 

przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców 

prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów.” 

 

 

 

 

 

 



 

Warunki  kontraktowe FIDIC  

 

 

FIDIC jako międzynarodowa organizacja inżynierów powstała w 1913 r. 

Do jej zadań należy m.in. opracowywanie publikacji dla inżynierów, 

konsultantów, inwestorów i banków z zakresu inwestycji budowlanych. 

Opracowała ona także wzory FIDIC dotyczące procedur przetargowych, 

kontraktów budowlanych oraz zawierania umów, które są zgodne z 

wymaganiami Banku Światowego.  

 

Unia Europejska wymusiła zaabsorbowanie procedur FIDIC w 

odniesieniu do największych inwestycji, także na władzach polskich. Był to 

niejako wymóg zarówno Banku Światowego jak i Unii Europejskiej,  do 

przystosowania przez Polskę, administracji publicznej tak, aby dostosowała się 

ona  do nowego modelu realizacji inwestycji budowlanych z porządkiem zasad i 

procedur w tym zakresie opracowanych po II Wojnie Światowej w Europie 

Zachodniej. Od tamtej pory FIDIC’owskie rozwiązania są stosowane coraz 

częściej w umowach dotyczących procesów inwestycyjnych pod polską 

jurysdykcją. Rodzi to w praktyce pewne trudności i kontrowersje, gdyż nie 

wszystkie rozwiązania zawarte we wzorach FIDIC są zgodne z polskim prawem 

krajowym, co oznacza, iż ich stosowanie będzie wymagało uprzedniego 

dostosowania do polskiego systemu prawnego.  

 

Wspomniane wzory kontraktowe, opracowane przez Międzynarodową 

Organizację Inżynierów opracowane zostały na podstawie wzorów stworzonych 

przez brytyjski Institution of Civil Engineers i tzw. wzory ACE.  Oba typy 

wzorów stworzone zostały jednak na potrzeby brytyjskiego rynku, gdzie panuje 

charakterystyczny dla krajów anglosaskich system prawny, a mianowicie system 

common law. Jest on odmienny od panującego w Polsce systemu prawa 

kontynentalnego- civil law. System common law-a wiec prawa precedensowego, 

uwzględnię w sobie dobrą praktykę oraz prawo zwyczajowe, co obce jest 

systemowi przyjętemu w Polsce. Z tego względu konieczne są pewne 

modyfikacje, celem poprawnego i niebudzącego kontrowersji zastosowania tych 

wzorców w realiach polskiego systemu prawnego.  

Prawo zwyczajowe rozumiemy, jako prawo niepochodzące od instytucji, 

lecz zwyczaje, które wykształciły się przez zachowanie społeczeństwa w toku 

historii.  



 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie o sygnaturze XXV 

C 647/11:  

 

„Na wstępie należy wskazać, że warunki umowy o roboty budowlane 

poddane ogólnym warunkom FIDIC wywodzą się w swej genezie z systemu 

common law, zaś same warunki FIDIC tworzone były z myślą o ich stosowaniu 

„narodowo”, niezależnie od prawa właściwego dla kontraktu. Z tego też 

względu przy poddawaniu umowy zawartej w oparciu o FIDIC danemu 

systemowi prawnemu, a w szczególności prawu państwa należącego do 

kontynentalnej kultury prawnej, niedopuszczalne jest bezrefleksyjne, 

automatyczne inkorporowanie poszczególnych instytucji FIDIC bez 

uwzględnienia norm ius cogens prawa krajowego. Przy rozpatrywaniu 

dopuszczalności w/w umownej regulacji FIDIC na gruncie prawa polskiego 

należy dokonać analizy charakteru roszczeń, które w przypadku dopuszczenia 

ustanawiania umownych terminów zawitych ulegałyby sprekludowaniu.” 

 

PROBLEMATYKA TŁUMACZEŃ WZORÓW FIDIC Z 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

W niektórych przypadkach problem stanowić będą nie rozbieżne 

rozwiązania prawne, a kwestie związane z tłumaczeniem wzorów FIDIC z 

języka angielskiego na polski. Zdarza się, że są one czasem niewystarczająco 

precyzyjne lub brak w nich konsekwencji.  

Jako przykład takiej komplikacji można podać subklauzulę 15 znajdującą 

się w tzw. Żółtej książce, FIDIC, która traktuje o prawie odstąpienia przez 

zamawiającego od Kontraktu. Przyznaje ona zamawiającemu różne uprawnienia 

w przypadku spełnienia się tych samych przesłanek, a zależne jest to jedynie od 

daty publikacji wzorca- odpowiednio wydania z roku 2000 i 2004. Pociąga to za 

sobą komplikacje, gdyż w praktyce oznacza przywołanie w treści umów dwóch 

odmiennych instytucji zawartych w Kodeksie Cywilnym. Wzór z 2000 roku 

stanowi, bowiem w subklauzuli 15 o ODSĄTPIENIU, zaś ten z roku 2008 o 

ROZWIĄZANIU przez wypowiedzenie. Idąc dalej, tzw. Czerwony FIDIC z 

roku 2008 stanowi natomiast, że zgodnie z klauzulą 15 zamawiający ma prawo 

do wypowiedzenia kontraktu, a sama klauzula zatytułowana została „ 

Rozwiązaniem kontraktu przez zamawiającego”. Kwestia rozbieżności nie 

pociąga za sobą konsekwencji w postaci nieważności sublkauzuli, aczkolwiek 

wersja zawierająca w sobie sformułowanie o prawie do odstąpienia, powinna 

zostać zmodyfikowana.  



 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego o sygnaturze I CSK 696/10: 

 

 

„Strony umowy o roboty budowlane, zastrzegając prawo odstąpienia od umowy, 

mogą ustalić jego skutki i obowiązki stron w razie wykonania tego prawa inaczej niż 

przewiduje to art. 395 § 2 KC; w szczególności mogą ustalić, że odstąpienie od 

umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem 

oświadczenia części świadczeń. 

Przepis art. 395 § 2 KC, który określa skutek wykonania prawa odstąpienia od 

umowy i obowiązki stron w razie odstąpienia, nie może być rozumiany jako ius 

cogens. Skoro strony, w zależności od ich woli, mogą zastrzec prawo odstąpienia od 

umowy, mogą też określić skutki odstąpienia (w szczególności, że ma ono skutek ex 

nunc) i wzajemne obowiązki w razie odstąpienia, inaczej niż przewiduje to art. 395 § 

2 KC, i to niezależnie od charakteru umowy i świadczeń, do których strony umowy 

były zobowiązane. Zastosowanie art. 395 § 2 KC wchodzi w grę wówczas, gdy strony 

nie postanowiły inaczej.” 

 

Uwidacznia się tu wymóg dodatkowych regulacji umownych. Jeśli się tak 

nie stanie, to odstąpienie wywołuje skutek ex tunc- czyli z mocą wsteczną.  

Jak podkreślono w wyroku Sądu Najwyższego o sygnaturze II CSK 

477/07:  

 

 

„Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, tak jak na ogół we 

wszystkich innych przypadkach (z wyjątkami odnoszącymi się do umów 

stwarzających zobowiązania ciągłe), wywiera skutek ex tunc, to jest stwarza 

taki stan prawny jakby umowa nie została w ogóle zawarta. W konsekwencji 

żadna ze stron nie może po wygaśnięciu umowy na skutek odstąpienia od niej 

dochodzić roszczeń przewidzianych w umowie. Strony po odstąpieniu od 

umowy mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 KC (wyrok SN z 3 

grudnia 2004 r., IV CK 340/04). Unormowanie to jest skorelowane z przepisem 

z art. 395 § 2 KC określającym skutki umownego odstąpienia od umowy. W 

razie skorzystania z tego uprawnienia umowa uważana jest za niezawartą. 

Jednak w ramach swobody umów strony mogą określić skutki odstąpienia 

odmiennie niż wynika to z art. 395 KC” 

 



 

 

 

KWESTIA NIEWAŻNOŚĆI  

 

1. NIEWAŻNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA REGULACJE PRAWA 

UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO 

 

Art. 83 Ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze brzmi:  

 

„Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie 

stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.” 

 

Problem rodzi się w przypadku brzmienia klauzuli 15.2 FIDIC ze wzoru 

wydanego w roku 1999r. Mówi on o tym, że inwestor ma prawo do odstąpienia 

od umowy w przypadku, gdy wykonawca:  

  bankrutuje lub staje się niewypłacalny, 

 Ma ustanowionego administratora lub syndyka masy upadłościowej; 

 Układa się ze swoimi wierzycielami. 

 

Na gruncie doktryny wypracowano stanowisko, że nieważność takich 

postanowień dotyczy także tych klauzul, które dają stronom uprawnienia do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

 

Warto zauważyć, że stwierdzenie traktujące o „bankructwie lub stanie 

niewypłacalności” odnosi się jedynie do stanu, w jakim znajduje się podmiot, 

ale nie określa to jego sytuacji prawnej. W związku z tym nie znajduje się to w 

hipotezie zawartej w cytowanym wyżej artykule 83. 

 

Nie dotyczy to jednak sformułowania dotyczącego sytuacji, której 

wykonawca ma ustanowionego administratora lub syndyka, gdyż są to sytuacje 

określające stan prawny, w jakim znajduje się podmiot. Wobec tego, są one 

objęte wspomniany artykułem 83. 



 

 

 

2. NIEWAŻNOŚĆ ZE WZGLĘDU NA REGULACJE KODEKSU 

CYWILNEGO  

Paragraf drugi subklauzuli 20.1 wzorów kontraktowych FIDIC brzmi : 

„Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu 

takiego okresu 14 dni (w tym zakresie strony zmodyfikowały 28 

dniowy termin na 14 dniowy na podstawie szczegółowych 

warunków kontraktu), to czas na wykonanie nie będzie 

przedłużony, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej 

płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej 

odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem”. 

 

Ryzyko w tym przypadku rodzi zastąpienie rozwiązań 

kontraktowych przez rozwiązania kodeksowe. 

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie o sygnaturze 

XXV C 567/11: 

 

„Na gruncie FIDIC zastosowanie regulacji 20.1 FIDIC musiałoby prima 

facie prowadzić do wygaśnięcia wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z 

umowy o roboty budowlane, czy też pozostających w związku z nią. Jeżeli 

przyjąć, że przez „dodatkową płatność” rozumiane są również np. roszczenia o 

odsetki ustawowe w związku z opóźnieniem w płatności, to prowadziłoby to w 

ocenie Sądu do niedopuszczalnych na gruncie polskiego prawa konsekwencji. 

Po pierwsze, wprowadzenie takiej regulacji skutkuje umowną modyfikacją in-

stytucji przedawnienia, wprowadzając w jej miejsce rażąco krótsze terminy 

zawite, a więc terminy wywołujące skutki prawne znacznie bardziej daleko 

idące od skutków upływu terminów przedawnienia, co powodowałoby obejście 

przepisu art. 119 k.c. W związku z tym, w ocenie Sądu postanowienie umowne 

o opisanych skutkach objęte jest dyspozycją art. 58 § l zd. l k.c. Ustanowienie 

warunków, których nastąpienie pociąga za sobą przedawnienie roszczenia lub 

pozbawienie prawa do jego sądowego dochodzenia, a więc tym bardziej 

również takich warunków, których zaistnienie powoduje jego wygaśnięcie, 

może być dokonane tylko w drodze przepisu prawnego.” 

 



 

 

Warto jednak zauważyć, że na gruncie tego samego wyroku Sąd stwierdził, że:  

„(...)W tym kontekście należy także zważyć, że ustawowe terminy zawite 

przewidujące wygaśnięcie roszczeń mają, z uwagi na kategoryczność skutków 

dawności, charakter wyjątkowy w stosunku do instytucji przedawnienia. Skoro 

zatem zgodnie z art. 119 k.c. terminy przedawnienia nie mogą być skracane 

ani przedłużane przez czynność prawną, to tym bardziej nie sposób przyjąć, by 

w braku ustawowej podstawy prawnej dopuszczalnym było tworzenie 

umownych terminów zawitych, które powodowałyby wygaśnięcie roszczenia. Z 

powyższego wynika, że postanowienia klauzuli 20.1 FIDIC, w zakresie w jakim 

przewidują wygaśnięcie roszczenia w razie jego nieterminowego zgłoszenia, są 

nieważne ponieważ mają one na celu obejście ustawy.” 

 

 Warto zauważyć, że poprzez analizę systemową można obronić 

stanowisko, według którego instytucja przedawnienia z art. 119 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego mówi o tym, że możliwe jest uchylenie się od 

roszczenia, które stało się wymagalne, co nie jest równoznaczne z jego 

wygaśnięciem i brakiem obowiązku jego zaspokojenie. Przewidziany w 

subklauzuli termin 28 dni na zgłoszenie roszczenia jest jedynie wyznacznikiem 

okresu czasu, jaki jedna ze stron ma na to aby skutecznie domagać się od drugiej 

prawa do przedłużenia terminu na ukończenie robót bądź dodatkowej płatności. 

Z tego względu przybiera ono jedynie formę swoistego powiadomienia- 

warunku, które tworzy po stronie zgłaszającego roszczenie, co mieści się w 

granicy swobody umów.  

 

Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku o sygnaturze VI ACa 

1151/12:  

 

„Sąd Apelacyjny podziela stanowisko (…) co do możliwości umownego 

zastrzeżenia terminu zawitego , po upływie którego roszczenia wierzyciela 

wygasają. Takie uregulowanie mieści się w wyrażonej w art. 353
 1 

k.c. zasadzie 

swobody umów, nie jest w szczególności sprzeczne z przepisami prawa, w tym z 

art. 119 k.c. , jak próbuje wywodzić apelujący. Inne są bowiem skutki, funkcje 

terminów zawitych i terminów przedawnienia.” 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093


 

Koncepcja ta, posługująca się przy interpretacji przedmiotowej 

subklauzuli 20.1 instytucją umownego terminu zawitego, także nie stoi w 

sprzeczności z zasadą swobody umów. Koreluje to, bowiem z treścią art. 563 §1 

KC, który brzmi:  

 

„Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli 

nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w 

wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie 

zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy 

zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć(..)” 

 

 

W odniesieniu do przytaczanych orzeczeń, należy zwrócić szczególną 

uwagę na uchwałę sędziów Sądu Najwyższego, która zyskała moc zasady 

prawnej, a która dotyczy relacji pomiędzy instytucja przedawnienia a terminu 

zawitego. Uchwała ta o sygnaturze III CZP 5/68 mówi, że:  

 

„(…)nasuwa się oczywisty i nieodparty wniosek, że na gruncie przepisów 

KC normujących terminy do dochodzenia roszczeń istnieją obok terminów 

przedawnienia uregulowanego w tytule VI księgi pierwszej KC jeszcze innego 

rodzaju terminy do dochodzenia roszczeń, z których upływem powstają skutki 

odmienne i surowsze od skutków przewidzianych w przepisach o przedawnieniu, 

które zatem nie mogą być zaliczone do terminów przedawnienia, i to zarówno w 

stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej, jak i innymi 

podmiotami. Charakter prawny tych terminów nie jest jednolity, a ich cechą 

charakterystyczną jest to, że ich upływ powoduje wygaśnięcie ograniczonych 

tymi terminami roszczeń.” 

 

Wniosek z tego jest taki, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby okres czasu 

przewidziany we wzorcach FIDIC na danie powiadomienia o powstaniu 

roszczenia był kwalifikowany, jako termin umowny. Do stanowiska tego 

przychyla się także Sąd Okręgowy w Warszawie, który w wyroku o sygnaturze 

XXV C 249/11 stwierdził, że:  

„(…)Zapisy umowy wykluczyły możliwość domagania się dodatkowych 

płatności na wypadek niezgłoszenia ich w przewidzianym trybie i czasie. Powód 

zgłosił swoje roszczenia już po zakończeniu umowy, a tym samym należy uznać, 

że roszczenia powoda wygasły.” 



 

 Kontrowersje może jednak w dalszym ciągu wzbudzać okres, jaki 

przewidziany jest na zgłoszenie powiadomienia, wynoszący na gruncie 

umownych warunków 28 dni. Należy wziąć pod uwagę, że inwestycje 

budowlane są często przedsięwzięciami na dużą skalę, o znaczących rozmiarach 

i skomplikowanej formie. W skutek tego, krótki termin może być 

niewystarczający, aby zdążyć odkryć wszystkie okoliczności, które dałyby 

podstawę do zgłoszenia roszczenia, a w najgorszym przypadku może prowadzić 

nawet do tego, iż danie owego powiadomienia stanie się niemożliwe. W 

związku z tym na gruncie powyższych rozważań, należy przychylić się do 

stanowiska, aby umowne terminy także rozpatrywane były indywidualnie i na 

podstawie wszelkich okoliczności.  

 

 Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż w subklauzuli 20.1 użyto 

sformułowania „będzie zwolniony z całej odpowiedzialności”, nie wyłącza 

obowiązku jego interpretacji na gruncie art. 473§2 KC, który mówi, że:  

„Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, 

którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.” 

 

Jeśli interpretowalibyśmy tę subklauzulę z pominięciem art. 473, 

doszłoby bowiem do sytuacji w której zamawiający jest zwolniony wobec 

wykonawcy z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną mu umyślnie, co jest 

dalece sprzeczne z obowiązującymi w Polsce przepisami.  

 

Podsumowując, aby postanowienia wzorów kontraktowych FIDIC były 

skuteczne i ważne dla zastosowania wobec umów zawieranych pod jurysdykcją 

polskiego systemu prawnego, wymagane jest uprzednie dostosowanie ich do 

obowiązujących w Polsce przepisów.  


