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O d przeszło pięćdziesięciu lat na budowach ca-
łego świata stosuje się warunki kontraktowe FI-
DIC, które nie tylko zdefiniowały prawa i obo-

wiązki stron zamawiającego wykonawcy, ale wprowadziły 
model organizacyjny z niezależnym, profesjonalnym za-
rządzającym realizacją – zwanym inżynierem. W pierwot-
nym modelu inżynier był rozjemcą pomiędzy inwestorem 
a wykonawcą. Obecnie jego rolą jest zarządzanie inwe-
stycją w imieniu zamawiającego.
Od momentu wydania pierwszej edycji „warunków kontrakto-
wych”, zwanych też „czerwoną książką”, skrzętnie są zbierane 
uwagi, opinie a w szczególności wnioski z praktycznego stoso-
wania poszczególnych zapisów kontraktowych. Na ich podsta-
wie komitet redakcyjny, mniej więcej co dziesięć lat, wydaje 
nową, ulepszoną edycję. Przełomowe zmiany wprowadzono 
w roku 1999. Stanowią one podstawę wszystkich aktualnych 
wersji warunków kontraktowych.
Warunki kontraktowe FIDIC są najczęściej stosowaną formą, re-
gulującą zasady postępowania umawiających się stron w umo-
wach o usługi budowlane na świecie. Używają ich zarówno 
profesjonalni inwestorzy prywatni, jak i ci, którym stosowanie 
warunków zasugerowały instytucje finansowe – Bank Świato-
wy, EBRD, PHARE, Unia Europejska i inne.
W Polsce pierwsze inwestycje według standardów FIDIC, takie 
jak: LIM Center (czyli hotel Marriott) w Warszawie oraz Termi-
nal I (wraz z Cargo i Catering) zostały zrealizowane w czasach, 

kiedy nam się nawet nie śniło o Unii Europejskiej i na długo 
przed stworzeniem ustawy o zamówieniach publicznych, a po-
tem Prawa zamówień publicznych.
Ani warunki kontraktowe, ani procedury przetargowe FIDIC czy 
Banku Światowego nie zostały stworzone czy narzucone przez 
prawo lub przez Urząd Zamówień Publicznych. Te popularne 
w świecie narzędzia są jedynie wykorzystywane do realizacji 
inwestycji budowlanych w ramach zamówień.
Na pierwszej stronie każdego kontraktu FIDIC jest, a przynaj-
mniej być powinna, lakoniczna formułka, że podlega on pra-
wu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to niezwykle istotne. Częste 
stwierdzenie, że zamiast warunków FIDIC można stosować 
Prawo budowlane świadczy o niezrozumieniu istoty sprawy. 
Prawo jest prawem i żadna umowa, nawet według FIDIC, 
nie zwalnia od jego respektowania. W pierwszym rzędzie 
mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i Prawa 
zamówień publicznych. Umowa między stronami według 
standardów FIDIC, czy jakichkolwiek innych, ma umożliwić 
wykonanie inwestycji zgodnie z prawem oraz interesami za-
mawiającego i wykonawcy. Nie, to nie pomyłka, chodzi też 
o interesy wykonawcy.
Celem umowy jest wybudowanie, zburzenie, naprawa (niepo-
trzebne skreślić), a nie zniszczenie „tego krwiopijcy” wykonaw-
cy. Zdarzają się jednak urzędnicy, menedżerowie oraz inspek-
torzy nadzoru, dla których nie jest to takie oczywiste.
Jednym z tematów jest porównanie zapisów Prawo budowla-
nego, Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych. Nie 
miejsce to i pora, by przywoływać i porównywać konkretne pa-
ragrafy. Wystarczy w kontrakcie FIDIC wspomnieć o dzienniku 
budowy i przypisać inżynierowi obowiązki nadzoru inwestor-
skiego, aby budować zgodnie z prawem i logiką. Warunki kon-
traktowe FIDIC odsyłają do obowiązku przestrzegania „prawa 
kraju”, a więc państwowego prawodawstwa, ustaw, rozporzą-
dzeń i innych aktów prawnych. Tak więc warunki kontraktowe 
trzeba rozpatrywać w zgodności z ustawą Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksem cywilnym. Praktycznie wszystkie duże 
inwestycje ostatnich kilku czy kilkunastu lat, również w zamó-
wieniach publicznych, zostały zrealizowane według standar-
dów FIDIC.  n
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Blisko sto lat temu środowisko inżynierów konsultantów projektujących 
i realizujących inwestycje budowlane dostrzegło potrzebę powołania do 
życia organizacji, która reprezentowałaby interesy środowiska. Założona 
w 1913 roku organizacja FIDIC nie tylko reprezentuje to środowisko, ale 
świadomie kreuje modele i standardy zarządzania procesami inwestycyjnymi 
w budownictwie.

krZysZtoF woźnICkI
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Inżynier 
Europejski, międzynarodowy ekspert w dziedzi-
nie kontraktów budowlanych realizowanych wg 
standardów FIDIC. Prezes Stowarzyszenia Inży-
nierów i Doradców (SIDIR), polskiej organizacji 
członkowskiej FIDIC, członek i przedstawiciel 
krajowy Dispute Resolution Board Foundation, 
amerykańskiego stowarzyszenia wiodącego w dziedzinie rozstrzy-
gania sporów.
Oprócz lat pracy za granicą ma w dorobku takie obiekty, jak: Dwo-
rzec Centralny, wieżowiec Intraco II oraz hotele Marriott i Hyatt Re-
gency w Warszawie, Terminal I, Cargo i Catering w porcie lotniczym 
na Okęciu, przejściowo również Terminal II, Fabrykę Forda w Płoń-
sku oraz kompleks Złote Tarasy w Warszawie.



Centrum Prawa Bankowego i Informacji dzia∏a na rynku us∏ug szkoleniowych
od 1999 r. Adresatami organizowanych przez Centrum szkoleƒ, konferencji i semi-
nariów sà banki, firmy mi´dzybankowe oraz inne instytucje finansowe. Oferowane
szkolenia dotyczà najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej bankowoÊci i zwiàzane
sà mi´dzy innymi z: prawnà obs∏ugà banku, dzia∏alnoÊcià kredytowà, Nowà Umo-
wà Kapita∏owà, tzw. ustawà antylichwiarskà zarzàdzaniem ryzykiem bankowym,
outsourcingiem, operacjami bankowymi, przeciwdzia∏aniem praniu pieni´dzy.

CPBiI wspó∏pracuje z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi, majàcymi spe-
cjalistyczne przygotowanie merytoryczne, a tak˝e z przedstawicielami najwa˝niej-
szych instytucji ˝ycia publicznego. 

CPBiI organizuje szkolenia w trybie otwartym i na zamówienie. Ka˝de z oferowanych
przez CPBiI szkoleƒ mo˝e zostaç specjalnie dostosowane do indywidualnych 
potrzeb, zarówno pod wzgl´dem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Zapraszamy do wspó∏pracy
kontakt: 

Joanna Ko∏odyƒska 
tel. 022 48 68 414, faks 022 48 68 403

e-mail: Joanna.Kolodynska@cpb.pl
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