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wiedza stwarza możliwości

Zakres odpowiedzialności inwestora, 
projektantów i innych doradców 
za przygotowanie procesu inwestycyjnego
13 czerwca 2013 r., Warszawa

Warsztat

dr Wojciech Wąsowicz, 
adwokat, koncentruje się w swojej praktyce na sporach sądowych dotyczących spraw 
cywilnych i gospodarczych oraz korporacyjnych. Praktykuje również w dziedzinie 
prawa karnego, w szczególności w sprawach przestępstw popełnianych przez osoby 
sprawujące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. W powyższym zakresie 
zajmuje się w szczególności postępowaniami sądowymi dotyczącymi odpowie-
dzialności z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporami akcjonariuszy, a także 
sporami dotyczącymi realizacji umów budowlanych. Wspiera również grupy bankowe 
i finansowe w związku z kwestiami dotyczącymi dochodzenia roszczeń w stosunku do 
kredytobiorców.

dr Rafał Morek, 
adwokat, praktykuje jako pełnomocnik, a także arbiter i mediator, w sporach 
gospodarczych, w szczególności z zakresu umów o roboty budowlane. Pracownik 
naukowy (adiunkt) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Autor wielu publikacji w zakresie prawa cywilnego, a także arbitrażu i mediacji, w tym 
komentarza do części V Kodeksu postępowania cywilnego. Od 2009 r. sekretarz 
Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 
Ministerstwie Sprawiedliwości.

partner merytoryczny



9:00-9:30      Wstęp – Proces inwestycyjny w sektorze budowlanym
 główne podmioty i ich rola w procesie inwestycyjnym 

(inwestor, inżynier kontraktu, projektant, konsultanci, 
wykonawca, podwykonawcy, kierownik budowy)

9:30-10:30   Odpowiedzialność inwestora, projektantów i innych 
doradców w prawie polskim
 Podstawowe akty prawne – Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo 
ochrony środowiska, zasady BHP (bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia), miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego

 Decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym - 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia, decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
pozwolenie na budowę

 Obowiązki i odpowiedzialność inwestora
 zorganizowanie procesu budowy
 opracowanie projektu budowlanego i innych 

projektów
 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia
 opracowanie SIWZ – Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia
 odpowiedzialność za błędy w dokumentacji 

projektowej, wskazówki oraz dostarczone 
materiały, maszyny i urządzenia (art. 655 KC)

 gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy (art. 
6493 KC)

 odpowiedzialność solidarna inwestora i 
generalnego wykonawcy wobec podwykonawców 
(art. 6471 k.c.)

 odbiór robót budowlanych
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – obowiązki (art. 25 

Prawa budowlanego)
 Projektant – nadzór autorski – obowiązki (art. 20 

Prawa budowlanego)
 Kierownik budowy – obowiązki (art. 22 Prawa 

budowlanego)

10:30-10:45 przerwa na kawę

10:45-11:45 Obowiązek inwestora zapewnienia finansowania 
inwestycji a odpowiedzialność inwestora wobec 
wykonawcy
 Doradca prawny w procesie przygotowania inwestycji 

i jego zadania;
 Uzyskanie praw autorskich do dokumentacji 

projektowej;
 Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej 

i SIWZ;
 Odpowiedzialność inwestora za przekazanie terenu 

budowy;
 Wady dokumentacji przedinwestycyjnej dotyczącej 

wpływu inwestycji na środowisko naturalne;
 Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawców i 

podwykonawców a ryzyko związane z działania 
zmierzającymi do zablokowania inwestycji.  

11:45-13:00 Odpowiedzialność inwestora i projektanta w świetle 

warunków FIDIC
 Podstawowe rodzaje warunków kontraktowych (tzw. 

książek) FIDIC
 Czerwona Książka z 1999 r. - Warunki kontraktowe 

dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez zamawiającego
 najbardziej popularny kontrakt FIDIC w Polsce
 używany przez publicznych 

inwestorów/zamawiających (PZP)
 Żółta Książka z 1999 r. - Warunki kontraktowe dla 

urządzeń oraz projektowania i budowy
 Srebrna Książka z 1999 r. - Warunki kontraktu na 

realizację EPC / pod klucz

13:00-13:45 lunch

13:45-15:30 Odpowiedzialność inwestora w świetle poszczególnych 

Książek FIDIC
 Filozofia rozkładu ryzyka w Warunkach FIDIC – 

ryzyko ponosi strona najlepiej do tego 

przystosowana
 Sporządzenie dokumentacji projektowej (błędy)
 Rozpoznanie geologiczne, saperskie i hydrologiczne
 Zdobycie pozwoleń, licencji i uzgodnień dla 

inwestycji
 Zapewnienie odpowiedniego finansowania
 Przekazanie i zapewnienie dostępu do Placu 

budowy
 Organizacja personelu inwestora
 Płatności
 Gwarancja zapłaty
 Przejęcie przez Zamawiającego i Świadectwo 

Wykonania
 Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego
 Siła wyższa w Warunkach FIDIC
 Procedury zgłaszania roszczeń przez 

Zamawiającego
 Stosunki Inwestor – Projektant/Doradca w świetle 

umów z „rodziny” FIDIC
 Rola i pozycja Inżyniera/Przedstawiciela 

Zamawiającego w Warunkach FIDIC
 Konsultant –Wzór Umowy o Usługach 

Klient/Konsultant (tzw. Biała Książka FIDIC)
 Konsultant/Doradca – Umowa o Podwykonanie 

Usług Doradczych
 Firma doradcza w formie konsorcjum - Umowa 

konsorcjum dla usług doradczych
 Przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) - FIDIC 

Model Representative Agrement

15:30-16:00 Interakcje prawa polskiego i Warunków FIDIC - 

sytuacja inwestora

16:00-16:30 Podsumowanie, wnioski końcowe

23 czerwca 2013 r.

Większość sporów budowlanych 
ma swoje źródło w zdarzeniach , 
które miały miejsce przed 
dokonaniem pierwszego wpisu 
do dziennika budowy

"
(z doświadczeń prawników zajmujących się sporami budowlanymi)


