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Bez kompetentnego kosztorysanta, a właściwie
specjalisty od kosztów, udzielanie zamówień
publicznych na roboty budowlane, prace
projektowe oraz niektórych innych zamówień
związanych z procesem inwestycyjnym
– praktycznie rzecz biorąc nie jest obecnie
możliwe. Jego rola jest równie istotna
w fazie programowania - tu określone zostają
planowane koszty robót budowlanych oraz koszty
prac projektowych, jak i w fazie planowania
gdzie miejsce ma „montaż nansowy” całego
przedsięwzięcia. Na tym etapie określona
powinna być kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na snansowanie zamówienia
publicznego. O wzrastającej roli
i odpowiedzialności kosztorysanta, pozostającego
dotąd w cieniu projektanta i wykonawcy pisze
Andrzej Borowicz w materiale na s. 17-24.
Zwracamy uwagę Państwa na dyskusję
dotyczącą ważkiego tematu obowiązku
stosowania przepisów techniczno-budowlanych,
mimo iż są one, zdaniem Autora, źródłem
biurokracji i utrudniają proces inwestowania.
W kontekście artykułu opublikowanego
w IB nr 6/04 nt wadliwych przepisów
rozporządzenia o warunkach technicznych
budynków, Autor pyta, dlaczego „indywidualny
interes inwestora” jest tak często przyczyną
odwołań od decyzji administracyjnych
o ustaleniu warunków zabudowy (s. 3).
Po raz pierwszy w Polsce ukazała się publikacja
zawierająca wzorcową, rekomendowaną przez
Urząd Zamówień Publicznych, dokumentację
przetargową dla robót budowlanych (s. 25).
Opracowanie składa się z następujących części:
• wzorcowe dokumenty przetargowe dla robót
budowlanych
• wzory umów o roboty budowlane
• specykacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz zasady obliczania cen
na roboty budowlane
• przewodnik dotyczący opracowania
i stosowania wzorcowych dokumentów
przetargowych i wzorów umów na roboty
budowlane

VS P i S

VSAMORZĄD ZAWODOWY

2 VWiedza naszym atutem
3 VKto może decydować o ograniczeniu prawa
własności
6 VDziałania ustawowe PIIB - podnoszenie
kwalifikacji zawodowych członków Izby

VUBEZPIECZENIE OC

8 VUbezpieczenie majątku firmy

VINŻYNIER W UNII

11 VInżynier Kontraktu (4) Podzlecanie robót
12 VPojęcia i skróty w języku angielskim

VPRAWO

14 VKalendarium

VTEMAT MIESIĄCA

17 VRola i odpowiedzialność kosztorysanta
w procesie inwestycyjnym realizowanym
z uwzględnieniem Prawa zamówień
publicznych

VRYNEK
25
26
27
28
31

VIX konferencja w Częstochowie
VO nowej roli inżyniera
VBUDMA 2005
VHolandia – wywiad z ambasadorem
VPrasa branżowa

Nakład: 92 600 egz.

Okładka: Rzeźba Alojzego Gryta „Pod jabłonią”
zdobi wrocławskie osiedle „Cztery Pory Roku”
Fot.: Marek Grotowski

T R E Â C i C

Wydawca: Wydawnictwo PIIB sp. z o.o.
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a
tel.: (0-22) 336 13 41, www.piib.org.pl
e-mail: biuro@inzynier.waw.pl
Prezes Zarządu: Tadeusz Nawracaj
Redaktor naczelna: Barbara Mikulicz-Traczyk
Sekretarz redakcji: Aleksandra Lemańska
Korekta: Małgorzata Kozłowska
Druk: Drukarnia Prasowa S.A., al. J. Piłsudskiego 82
92-202 Łódź, tel.: (0-42) 675-61-00
Skład: Fabryka Promocji, tel.: (0-22) 448-57-56
Biuro Reklamy: SERWIS RED, tel/faks: (0-22) 833 44 99,
e-mail: ad@inzynier.waw.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany
tytułów. Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów
może odbywać się za zgodą redakcji. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.

Samorzàd zawodowy

Wiedza naszym atutem
Przyjęte przez Krajową Radę PIIB zasady
korzystania z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w PIIB są
dokumentem, który precyzuje obowiązki
Izby wobec członków w obszarze doskonalenia zawodowego. Udziela kolejnej
odpowiedzi na pytanie o wymierne korzyści
z przynależności do samorządu inżynierów
budownictwa. Jako inicjator opisanych
działań mam nadzieję, że wdrożenie w życie
uchwalonych zasad przybliży inżynierom
budownictwa naszą izbę samorządową i stanie się realną, wymierną korzyścią płynącą
z przynależności do niej. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jest instytucją
mocno kontrowersyjną. Nakaz przynależności do organizacji samorządowej nałożony
przez ustawodawcę na osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
daleki od doskonałości kształt ustawy oraz
niezwykle trudny okres tworzenia zrębów
olbrzymiej organizacji przejmującej zadania
państwa wobec znacznej grupy jego obywateli, to elementy wywołujące zdecydowaną
niechęć środowiska wobec działań Izby.

Jak zwykle w takich sytuacjach najczęściej zadawanym w organizacji staje się
pytanie o konkretne korzyści płynące
z przynależności do Izby.
Nadszedł czas, że można przystąpić do realizacji kolejnego już kroku mającego na celu
wsparcie członków PIIB w ich codziennej
pracy zawodowej. Otóż jednym z praw
ustawowych członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest prawo
do korzystania z pomocy Izby w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wychodząc naprzeciw
temu zadaniu, Krajowa Rada PIIB uchwaliła
zasady korzystania z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w PIIB.
Pomoc, o której mowa, dotyczy kwalifikacji zawodowych związanych bezpośrednio
z wykonywaniem przez członka Izby samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Główne zadania związane z realizacją zadań
ustawowych spoczywać będą na izbach
okręgowych. Te, na podstawie tworzonych
obecnie regulaminów zobowiązane są do

udzielania członkom informacji o aktach
prawnych (ustawach i rozporządzeniach)
oraz normach związanych z budownictwem.
Izby okręgowe zapewnić muszą także udzielanie informacji o dokumentach dotyczących
wewnętrznych regulacji w Izbie. Inną formą
pomocy członkom mają stać się biblioteki czasopism, książek i norm oraz aktów
prawnych z komentarzami - związanych
z budownictwem. Oczywistą staje się uwaga,
że odblokowanie powszechnego dostępu do
Polskich Norm nie może odbyć się bez działań
reprezentantów PIIB szczebla centralnego.
Wskazane staje się więc utworzenie elektronicznej, centralnej biblioteki norm i aktów
prawnych dostępnej dla izb okręgowych.
Brak dostępu do aktów źródłowych stanowi
bardzo często przyczynę nieprawidłowości
w pracy inżyniera budownictwa. Jest widomym dowodem, że nieznajomość prawa
szkodzi. Inną formą pomocy w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych członków jest tworzenie możliwości udziału w systematycznych
szkoleniach w formie kursów, seminariów,
sympozjów czy konferencji. Szkolenia takie
prowadzone są praktycznie we wszystkich
izbach okręgowych. Ważne jest jednakże, aby
informacja o tematyce, zakresie i formie szkolenia docierała do maksymalnie dużej liczby
członków z odpowiednim wyprzedzeniem.
Tematyka szkoleń powinna być odpowiednio
dobierana, aby ich waga dla uczestników
była wciąż znacząca. Zdecydowanie należy
poprzeć organizowanie szkoleń branżowych
(dla konstruktorów, drogowców, mostowców, instalatorów sanitarnych, elektryków
i innych) w oparciu o struktury stowarzyszeń, z którymi PIIB podpisała stosowne
porozumienia. To w tych stowarzyszeniach
skoncentrowany jest potencjał wiedzy, a także
możliwości organizacyjne umożliwiające
wsparcie PIIB w specjalnościach przewidzianych prawem budowlanym. Do organizacji
szkoleń należy wykorzystać także uczelnie
i instytuty badawcze. To stamtąd płyną
informacje o kierunkach prac badawczych
nad nowymi technologiami stosowanymi
w budownictwie.
Informacje o planach szkoleniowych powinny docierać do wszystkich członków PIIB za
pośrednictwem „Inżyniera Budownictwa”,
izbowych pism lokalnych, Internetu i lokalnych środków masowego przekazu.
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma
stwarzać warunki dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.
„Stwarzanie warunków” to nie wprowadzenie systemu nakazów, okresowych ocen,
wystawiania cenzurek. To zapewnienie
dostępu do informacji prawnej i technicznej, bieżące informowanie o zmianach
prawnych, o interpretacjach trudnych przepisów, zapoznawanie z kierunkami rozwoju
techniki w budownictwie. W warunkach
gospodarki rynkowej o przydatności pracownika decyduje poziom jego wiedzy poparty
efektami pracy. Nie listy referencyjne, nie
cenzurki wystawiane przez organy samorządowe lub stowarzyszenia naukowo-techniczne. To rynek weryfikuje kwalifikacje
inżyniera budownictwa. A tenże inżynier
ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jeśli nie będzie posiadał
odpowiedniej wiedzy - może popełnić błąd,
za który poniesie odpowiedzialność karną,
cywilną i zawodową. Czy potrzeba lepszej
motywacji do stałego dokształcania się?
Poziomu samokształcenia nie sposób ocenić
obiektywnie, zastąpić suchymi ocenami
liczby godzin spędzonych na czytaniu prasy
fachowej czy śledzeniu Internetu. Nie sposób ocenić korzyści wyniesionych z udziału
w konferencji, szkoleniu, prezentacji. Ważne
jest, aby inżynier budownictwa pełnił
samodzielne funkcje techniczne zgodnie
z wiedzą techniczną i prawną aktualizowaną
na bieżąco. Nie łudźmy się, że każdy z nas
wykorzysta w pełni system dokształcania
wprowadzony przez Izbę. Skorzystają z niego
najbardziej wartościowi inżynierowie, którzy
mają świadomość konieczności zachowania
wysokiego poziomu polskiego inżyniera, na
których barkach spocznie wyrwanie tej dziedziny gospodarki z głębokiego kryzysu jako
kadry kierowniczej, projektantów, inspektorów nadzoru na budowach w Polsce i poza
naszymi granicami.
VMGR INŻ.
PIOTR KORCZAK
z-ca sekretarza KR PIIB
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Kto może decydować
o ograniczeniu prawa własności
Przepisy techniczno-budowlane są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa życia
i mienia, warunków sanitarnych i ochrony zdrowia, należy natomiast wyjaśnić, dlaczego
są źródłem biurokracji i utrudniają proces inwestowania.
Dlaczego, jak pisze Pan architekt mgr inż.
Władysław Korzeniewski w swoich profesjonalnie udokumentowanych artykułach1
„Przepisy paragrafu 12 stają się często
powodem sprzeczności interesów o różnym
charakterze, ale najczęściej mających charakter indywidualnego interesu inwestora2
z ograniczeniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
i prawa miejscowego, oraz interesami właścicieli i użytkowników sąsiednich działek.
Regulacje dotyczące usytuowania budynków
przy granicy działki budowlanej są stale tematem najżywszego zainteresowania właścicieli
i użytkowników nieruchomości, planistów
przestrzennych, inwestorów, projektantów
i administracji architektoniczno-budowlanej,
a wskutek tego również przedmiotem zainteresowania prawodawców”.
Autor podaje, że „ponad 90 proc. jednostek
osadniczych w Polsce nie ma w ogóle żadnego
obowiązującego planu miejscowego, a po drugie – ustawa nie nakłada w ogóle obowiązku
(i nie zakłada praktycznej możliwości) opracowania planów miejscowych dla całego obszaru
jednostek osadniczych.”
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego mającego rangę
prawa miejscowego dopuszcza wydawanie
dwóch rodzajów decyzji administracyjnych
o lokalizacji inwestycji:
Vdecyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Vdecyzje o warunkach zabudowy innych
inwestycji.
Decyzje administracyjne o ustaleniu warunków zabudowy podlegają zaskarżeniu. Jak
podaje W. Korzeniewski, analiza odwołań
wskazuje, że główną przyczyną merytoryczną
jest wspomniany już „indywidualny interes
inwestora” zatem skoncentrujmy naszą uwagę
na znalezieniu odpowiedzi, dlaczego jest on
przyczyną odwołań, skoro ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

zapewnia prawo do roszczeń z tytułu utraty
wartości sąsiednich nieruchomości.
Art. 36 ust 1 stanowi „Jeżeli, w związku
z uchwaleniem planu miejscowego albo jego
zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej
części w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stało
się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,
właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać
od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą
szkodę albo
2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1,
może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.
3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel
albo użytkownik zbywa tę nieruchomość i nie
skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2,
może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.”
Natomiast art. 37 ust. 1 ustala zasadę, że
„Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa
w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, o której
mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień
jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości
nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego
po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego
a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu
przeznaczenia terenu, obowiązującego przed
zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu
wykorzystywania nieruchomości przed jego
uchwaleniem.”
Reguła rekompensaty za utraconą wartość
nieruchomości obowiązuje również przy usta-
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laniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i innych inwestycji, co zostało zapisane w art.
59 ust. 2 i art. 64 ust. 2 następująco:
„Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art.
37 stosuje się odpowiednio.”
„Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy
art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.
Koszty realizacji roszczeń, o których mowa
w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę.”
Tak więc mamy dwa źródła rekompensat:
1) budżet gminy dla skutków wywołanych
uchwaleniem planu oraz decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze
prawa do roszczeń odszkodowawczych,
2) inwestora prywatnego dla skutków wywołanych przez decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania innych inwestycji w drodze prawa do roszczeń odszkodowawczych.
Postawmy się zatem w sytuacji poszkodowanego właściciela nieruchomości, ma on do
wyboru procedurę odwołań w trybie Kodeksu
postępowania administracyjnego i roszczeń
odszkodowawczych w trybie postępowania
cywilnego. Obie drogi postępowania są kosztowne i zakłócają stosunki między obywatelami i urzędami podejmującymi przecież konieczne dla bezpieczeństwa życia i mienia decyzje,
a i tak roszczenie odszkodowawcze, może być
przyznane tyko w trybie pozwu złożonego do
Sądu Okręgowego (art. 17 kpc).
Poszkodowany właściciel sąsiedniej działki
korzysta w tym wypadku z faktu, że w Kodeksie cywilnym przywrócona została „Zasada
równości wszystkich podmiotów cywilnoprawnych” oraz dalej „uchylony został art. 2
kc zezwalający na ingerencję czynników
administracyjnych w sferę stosunków cywilnoprawnych”.
Przeszkodą zatem w wykonywaniu przepisów
techniczno-budowlanych chroniących życie
i mienie obywateli jest błąd doktrynalny ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada decyzjami administracyjnymi ograniczenia prawa własności
na właścicieli sąsiednich działek, a dopiero
po wydaniu inwestorowi decyzji o pozwoleniu
na budowę daje prawo do roszczeń odszkodowawczych.
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Przepis art. 64 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie tylko
narusza zasadę równości obywateli wobec
prawa, ale jest sprzeczny z Prawem budowlanym, bowiem w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę jest, ażeby inwestor: „złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.” i art. 3
pkt 11, z którego wynika, że „przez prawo
do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane – należy rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego”. Kluczem zrozumienia tego przepisu jest
definicja służebności i stosunku zobowiązaniowego zawarta w Kodeksie cywilnym.
Art. 285 § 1 kc mówi że „Nieruchomość można
obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem,
którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać
w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności
dokonywania w stosunku do niej określonych
działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać
określonych uprawnień, które mu względem
nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie
na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.”
Służebność gruntowa może tym samym
polegać na zakupie ograniczonego prawa
rzeczowego od właściciela działki sąsiedniej
upoważniającego do:
Vprzejścia sieciami podziemnymi infrastruktury technicznej przez działki sąsiednie,
Vzawieszenia sieci energetycznych i innych
nad działkami sąsiednimi,
Vograniczenia zabudowy sąsiednich działek
do określonej wysokości,
Vograniczenia prawa do zabudowy określonego pasa widokowego,
Vograniczenia prawa do instalacji reklam na
elewacji sąsiada,
Vdrogi dojazdowej przez nieruchomość
sąsiednią,
Vograniczenia prawa do zabudowy terenu
przy granicy po stronie sąsiada,
Vi innych praw.

Głos w dyskusji

Natomiast przez stosunek zobowiązaniowy
w myśl kc należy rozumieć umowy cywilnoprawne dotyczące: najmu, dzierżawy
i użyczenia, a mające na celu umożliwienie
inwestorowi:
Vwejście na teren sąsiedniej nieruchomości
na czas budowy,
Vprowizoryczne przejście sieciami energetycznymi i wodnokanalizacyjnymi przez teren
sąsiada,
Vzajęcie części chodnika i jezdni,
Vograniczenie dostępu i widoku na witryny
sklepów sąsiada,
Vi temu podobne.
Przed określeniem procedury, jaką powinien
zastosować inwestor dla uniknięcia protestu
sąsiadów w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę, warto przytoczyć na podstawie dokumentów organizacji powołanej przez
ONZ3, kryteria jakie musi spełnić inwestor
kraju ubiegającego się o środki na inwestycje
rozwojowe, otóż dla uzyskania kredytu inwestor musi udowodnić, że jest właścicielem nieruchomości i nabył służebności gruntowe od
sąsiadów niezbędne w świetle lokalnego prawodawstwa i przepisów techniczno-budowlanych dla podjęcia budowy i prowadzenia
działalności gospodarczej lub usługowej.
VOcena skutków finansowych decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania powinna być podstawową czynnością
dla wyceny kosztów nabycia prawa do dysponowania terenem w fazie „prefeasibility
study”. Przez skutki finansowe należy rozumieć zarówno koszt zakupu służebności oraz
umów o wykorzystanie terenów sąsiednich
dla potrzeb budowy od właścicieli sąsiednich
działek. Wielkość roszczeń należy ustalić

w procesie negocjacji wstępnych, prowadzonych z inicjatywy inwestora. Ponieważ
inwestor podejmując inwestycję dla zysku
ocenia koszty zakupu prawa do dysponowania
terenem dla kilku możliwych lokalizacji, pełna
ocena kosztów każdej z nich jest warunkiem
prawidłowego wyboru. W załączniku nr 1
zawarto przepisy regulujące warunki zabudowy i zagospodarowania.
VZawarcie umów notarialnych o przyrzeczenie sprzedaży służebności z właścicielami
działek sąsiednich tej lokalizacji, która została
uznana za najbardziej dochodową.
VPrzygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego.
VUzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zastosowanie wymienionych procedur sprawi,
pod warunkiem, że projekt architektoniczno-budowlany nie będzie odbiegał od warunków
zabudowy i zagospodarowania, że wszelkie
protesty i skargi sąsiadów pozbawione będą
podstaw prawnych, co umożliwi szybką realizację przedsięwzięcia.
V INŻ. JERZY KUBISZEWSKI

Przypisy:
1 Inżynier Budownictwa wrzesień 2004 r., Przegląd Budowlany
czerwiec 2004 r.
2 Interes ten to najczęściej roszczenia majątkowe z tytułu
utraty wartości działki budowlanej lub bezpłatnego świadczenia
służebności na rzecz sąsiada. /przypis JK/
3 Wydawnictwo UNIDO ds. Współpracy Przemysłowej
i Inwestycyjnej 1989 r.

X
Warunkiem
sprawnej realizacji
inwestycji jest
określenie procedur
dochodzenia
roszczeń
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Działania ustawowe PIIB

podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby
Artykuł został oparty na bazie działania
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa jako jednej
z reprezentujących PIIB. Uznaliśmy, że
niniejsza publikacja wyników ankiet
może być dla pozostałych członków
PIIB istotnym źródłem nadzwyczaj
istotnych informacji. Trzeba przyznać,
że w momencie kiedy ankieta była
publikowana członkowie mieli jeszcze
wówczas dosyć niskie poczucie samorządności, a jak jest obecnie.
Mija rok od powołania Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Komisji ds.
doskonalenia zawodowego i szkoleń.
Wytyczone szlaki przetarto i wygląda
na to, że można pokusić się o chwilę
refleksji.
Tę refleksję niewątpliwie warto zacząć od
bardzo ważnej dla prac Komisji ankiety,
nazwanej „doskonalenie zawodowe”.
Ważnej dlatego, że jej celem było uzyskanie możliwie bezstronnej informacji
o potrzebach szkoleniowych i charakterze oczekiwań w tym zakresie inżynierów zrzeszonych w Izbie. Ankietę opublikowano jako dodatek do rozsyłanego
w grudniu 2003 r. do wszystkich członków W-MOIIB magazynu „Inżynier
Budownictwa” oraz „zawieszono” ją
w Internecie. W odpowiedzi na blisko 4000 rozesłanych anonimowych
ankiet Izba otrzymała 82 odpowiedzi,
co stanowi 2,05%. Analizę wyników
ankiety przedstawiamy poniżej wraz
z krótkim omówieniem.
1. Podział branżowy
Określa on nie tylko liczbę osób danej
specjalności, ale również aktywność
poszczególnych branż. Z tego względu
Jan Chojecki zaproponował wskaźnikowy podział tematyki i intensywności
szkoleń i ich modelowanie.
2. Charakter pracy
Większa część odpowiadających na
ankietę zatrudniona jest w nadzorze
i projektowaniu, co koresponduje z
dużą obecnie ilością zmian w prawie
budowlanym, normach i innych przepisach.

Sugeruje to, jak stwierdził Andrzej
Zabolewicz, zapotrzebowanie na szkolenie o przepisach i nowych technologiach.
3. Praca
Etat: 49%
Własna działalność: 51%
ponad połowa z badanych prowadzi
własną działalność.
4. Wiek
Ponad trzy czwarte ankietowanych jest
w wieku od 40. do 60. lat. Zastanawia
niewielka liczba (5%) osób uczestniczących w ankiecie, a będących w wieku
pełnej aktywności zawodowej, pomiędzy 30 a 40 lat.
5. Jakie są Twoje formy samokształcenia?
Większa część badanych osób preferuje
lekturę i wymianę informacji z kolegami, jako dominującą formę doskonalenia zawodowego, co potwierdza celowość istnienia czasopism branżowych.
Być może przyjęłaby się forma panelu
dyskusyjnego jako formy doskonalenia.
6. Czy uważasz za celowe zorganizowane formy kształcenia?
Tak: 98%
Nie: 2%
Zdecydowana większość popiera celowości zorganizowanych form kształcenia.
7. Czy formy, które istnieją, są
wystarczające?
Zdecydowanie jest dużo do zrobienia.
8. Jak oceniasz pomysł tego typu
działalności organizowanych przez
Izby?
Trzy czwarte popiera inicjatywę Izb
w organizacji szkoleń, jednocześnie
cztery piąte stwierdza niedostatek form
szkoleń, co stwierdzono w punkcie
wyżej.
9. Jakiej tematyki szkoleń oczekujesz, czego brakuje, a co jest
korzystne?
Tematy najczęściej wymieniane przez
respondentów to: Unia Europejska,
nowe przepisy, interpretacje przepisów z przykładami, nowe technologie,
kosztorysy, etyka w budownictwie.
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Dotychczasowa tematyka szkoleń już
zawierała wiele z tych pomysłów.
10. Jaka powinna być forma szkoleń?
Całodzienne seminarium preferuje aż
46% badanych osób jako najdogodniejszą formę szkolenia.
11. Gdzie powinny odbywać się
szkolenia?
Wytypowane odpowiedzi wskazują
w 44% na miasta wojewódzkie. Komisja
zgodnie potwierdziła dobry kierunek
organizowania szkoleń w Olsztynie,
Elblągu i Ełku.
12. Jaka częstotliwość szkoleń jest
najbardziej odpowiednia?
55% określiło jako optymalną częstotliwość szkoleń raz na kwartał.
13. Jaką wysokość odpłatności
zaakceptujesz?
Orientacyjna, akceptowalna przez większość wysokość odpłatności za szkolenie
wyniosłaby około 55 zł.
14. Czy zaakceptowałbyś szkolenia
sponsorowane kosztem merytorycznej i obiektywnej zawartości?
Większa część badanych akceptuje
szkolenia sponsorowane. Wydaje się,
że uzupełnienie pytania o stwierdzenie
„... kosztem merytorycznej i obiektywnej zawartości?” spowodowało rozmycie obrazu poglądów na ten temat.
Ponieważ jest pewne, że producenci
szkolenia organizują i będą organizować, więc również jest pewne, że bez
odpowiedniej koordynacji terminy tych
szkoleń będą się nakładać. Komisja
widzi celowość działań W-MOIIB jako
koordynatora terminów i dodatkowo
węzłowego punktu informacyjnego.
Być może co drugie szkolenie sponsorowane byłoby rozwiązaniem.
15. Jaki jest najważniejszy motyw
przyciągający na szkolenie?
Respondenci
wskazywali
przede
wszystkim na wiedzę prowadzących,
możliwość dyskusji oraz prestiż osoby
prowadzącej.
16. Co jest największą przeszkodą?
Wskazano przede wszystkim na brak
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czasu oraz koszty, a także na konieczność kosztownej promocji szkoleń.
17. Jak oceniasz atrakcyjność szkoleń organizowanych przez uczelnie
wyższe i podobne jednostki?
80% odpowiadających oceniło średnio
i słabo atrakcyjność szkoleń organizowanych przez wyższe uczelnie.
18. Jakie publikacje lepiej otrzymać podczas szkoleń?
Jako najlepszą formę publikacji otrzymywanych w trakcie szkoleń, większość wybrała opracowania drukowane. Nośnik tradycyjny, jak zauważył
Jan Chojecki, mimo że droższy od
elektronicznego jest charakterystyczny
ze względu na słabe wejście inżynierów
odpowiadających na ankietę w technologie informacyjne. Ten punkt należy
zestawić dodatkowo z wiekiem respondentów.
19. Jak oceniasz możliwość i sens
skorzystania z czasopism w biurach Izb?
Możliwość korzystania z czasopism
w biurach Izb jednoznacznie pozytywnie ocenia jedynie 14% odpowiadających. Większość odnosi się obojętnie.
20. Jaka jest częstotliwość Twoich
wizyt w Centrum Informacji Biznesowej (lub podobnej bibliotece)?
Badani rzadko korzystają z działalności Centrum Informacji Biznesowej.
Z innych przekazów zdaje się wynikać
fakt niedoinformowania o istnieniu tej
placówki (lub jej małej roli). Być może
wymaga bardziej agresywnej reklamy,
w czym może pomóc Izba. Stąd też
Jan Chojecki zasugerował konieczność
udrożnienia przepływu informacji poprzez komunikację internetową.
Zainteresowania członków Izby wskazują na konieczność zastanowienia
się nad opracowaniem kompendiów
wiedzy (i „zawieszenia” ich w Internecie) obejmujących przepisy, normy
i informacje o działaniach poza krajem.
Wspólnie Komisja doszła do przekonania, że dla uatrakcyjnienia szkoleń
może służyć ogłaszanie konkursów
z nagrodami fundowanymi przez Izbę,
w formie np. rocznej prenumeraty czasopism technicznych.
Na podstawie wyników ankiety Komisja
przygotowała program szkoleń. Jak się
okazało ankieta potwierdziła przewidy-

wania. Synteza tematyki i oczekiwań
prowadzona jeszcze w 2003 roku przede
wszystkim przez Krzysztofa Prymasa
i częściowo przez Leszka Gryczko
pozwoliły na opracowanie wstępnej
mapy szkoleń i rozpoczęcie pierwszych
seminariów oraz kontynuację już wedle
programu Komisji.
Według zestawienia szkoleń przeprowadzonych w latach 2003 – 2004 przez
Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa wynika, że
na przełomie dwóch lat przeszkolono
ok. 1500 członków Izby.
Po każdym seminarium prosimy
uczestników o wystawienie oceny.
Jan Chojecki przygotował opracowanie wyników otrzymanych arkuszy
oceniających przebieg i organizację
już przeprowadzonych seminariów.
Wynika z nich, że seminaria były oczekiwane przez członków Izby, ich tematyka trafiona, zaś prowadzący dobrani
właściwie. Stwierdzono natomiast
konieczność sprawdzenia wartości
merytorycznej niektórych dostarczanych materiałów.
Na koniec najciekawsze i najbardziej
cieszące, to konsekwencje organi-

zowanych szkoleń. Jest ich kilka.
Okazało się na przykład, że na rynku
pracy certyfikaty ze szkoleń są swego
rodzaju towarem, kartą atutową osób
podnoszących swoje kwalifikacje
i starających się o nową pracę lub
podwyżkę. Faktem jest również, że na
kolejne seminaria zgłasza się większa
liczba osób niż przewidywana (kłopot
z salami wykładowymi), sprawiając
równocześnie, że organizowane przez
Komisję szkolenia są „towarem wysoko
pożądanym”.
Ten „towar” daje wiedzę i jest widoczny
jako bastion działalności Izby. Co ważne,
z tego, że popularność omawianych działań rośnie można wnosić, że i stopień
zainteresowania inżynierów współdziałaniem z własnym samorządem również
wzrasta. Chcemy więc wierzyć, że wciąż
budujący się samorząd będzie żywą,
sprawną, zwinną organizacją na miarę
współczesnych wyzwań. Określanych
również jako Europa.
VMGR INŻ. LESZEK GRYCZKO
Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia
zawodowego i szkoleń W-MOIIB,
Wiceprzewodniczący W-MOIIB

Warmińsko-Mazurska
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa
Z życzeniami wszystkiego dobrego:

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
składa wszystkim Członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
najszczersze życzenia:
• Spełnienia wszystkich marzeń,
• Ugruntowanej i niezachwianej pozycji na rynku pracy,
• Pogody ducha na co dzień,
• Zadowolenia z życia osobistego i zawodowego,
• Wytrwałości w dążeniach do realizacji zamierzonych celów,
• Dużo, dużo zdrowia,
• Oraz wszystkiego tego o czym powyżej nie wspomnieliśmy a może się przyczynić do zwiększenia zadowolenia Państwa na gruncie prywatny i służbowym
oraz w ogóle w życiu, które wszakże nie zawsze nas rozpieszcza więc starajmy
się je pozytywnie kreować swoją postawą.
PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB
SEKRETARZ RADY W-MOIIB
CZŁONKOWIE RADY W-MOIIB
CZŁONKOWIE PREZYDIUM RADY W-MOIIB
CZŁONKOWIE KOMISJI W-MOIIB
DYREKTOR BIURA W-MOIIB
PRACOWNICY BIURA W-MOIIB
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Ubezpieczenie majątku firmy
W poprzednich numerach „Inżyniera” omawiane były kwestie związane z ubezpieczeniem kontraktów
– w ramach: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu ich realizacji oraz kompleksowego ubezpieczenia wszystkich ryzyk związanych z budową lub montażem. Oprócz ubezpieczenia samej działalności
istotne jest również ubezpieczenie środków trwałych, za pomocą których owa działalność jest realizowana.
Mowa tu o ubezpieczeniu majątku firmy, w tym budynków i biur, urządzeń i wyposażenia biurowego, sprzętu
elektronicznego, maszyn i sprzętu budowlanego oraz innego mienia.
Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie
przedsiębiorcom dokonania odpowiedniego
wyboru rodzaju i zakresu ubezpieczenia,
tak by należycie chroniło ono ich interesy
przed szkodami materialnymi, jakich może
doznać majątek firmy.

Krok pierwszy:
Jakie mienie ubezpieczyć?

W celu ubezpieczenia mienia firmy przede
wszystkim należy wyodrębnić to mienie na
określone grupy. Ma to znaczenie dla ustalenia odpowiednich sum ubezpieczenia,
zakresu ubezpieczenia oraz odpowiedniej
kalkulacji składki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczeniem należy objąć nieruchomości i ruchomości oraz wartości pieniężne.
Ubezpieczeniu podlegać może zarówno
mienie stanowiące własność ubezpieczonego, jak i mienie, które użytkuje on
na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia czy innej pokrewnej. Może być
to mienie, które przekazano ubezpieczonemu w celu wykonania usługi (np. naprawy,
remontu, przeróbki), przechowywania bądź
sprzedaży.
W odniesieniu do nieruchomości – w przypadku prowadzenia działalności w wynajętym biurze – ubezpieczeniu podlegać
powinny, o czym często się zapomina,
nakłady inwestycyjne poniesione na adaptację pomieszczeń. W przypadku powstania szkody (np. pożarowej) najemca nie
otrzyma przecież z ubezpieczenia budynku

odszkodowania za zniszczone wykładziny,
sufity podwieszane itp.
Polisą ubezpieczenia majątku firmy objąć
można także mienie stanowiące własność
pracowników, znajdujące się zwyczajowo
w miejscu pracy (np. odzież, teczki, torby).
Przy ubezpieczeniu gotówki należy pamiętać, że może ona podlegać ubezpieczeniu
w lokalu oraz poza lokalem (w transporcie,
np. w trakcie przenoszenia do banku).
Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją
lub handlem powinny ubezpieczyć środki
obrotowe, w definicji których mieszczą się wszelkie towary, ale również:
surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub
w toku produkcji, materiały pomocnicze,
opakowania, części zapasowe maszyn
i urządzeń.
Na potrzeby ubezpieczenia wyodrębnić
należy zatem następujące przedmioty
ubezpieczenia:
Vbudynki i budowle (w tym mury, stałe
elementy, wszelkie instalacje)
Vnakłady inwestycyjne
Vurządzenia i wyposażenie biurowe
Vsprzęt komputerowy i elektroniczny
Vmaszyny, urządzenia (np. sprzęt
budowlany)
Vśrodki obrotowe
Vwartości pieniężne (gotówka, czeki,
weksle)
Vmienie pracownicze.
Oczywiście na odrębnych zasadach
i warunkach ubezpieczeniu podlegają
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środki transportu, co wymaga odrębnego
omówienia.

Krok drugi:
Na jaką wartość ubezpieczyć
mienie?

Prawidłowe określenie wartości mienia do
ubezpieczenia jest kluczowym elementem
decydującym o skuteczności ubezpieczenia. Stanowi ono podstawę do wyliczenia
sum ubezpieczenia figurujących na polisie
i decydujących o wysokości ewentualnego odszkodowania. Sumy ubezpieczenia
deklaruje klient, nie zakład ubezpieczeń
i to on ponosi ewentualne późniejsze negatywne konsekwencje nieprawidłowości
w ich oszacowaniu.
Warunki ubezpieczenia stosowane przez
zakłady ubezpieczeń szczegółowo precyzują, w jaki sposób należy zadeklarować
do ubezpieczenia danego rodzaju mienie.
Istnieje kilka systemów (wariantów) określenia sum ubezpieczenia, w zależności od
rodzaju mienia i rodzaju ubezpieczenia. Są
one następujące:
Vsystem ubezpieczenia na sumy stałe
– stosowany standardowo w ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych w odniesieniu do wszelkich
środków trwałych (nieruchomości i ruchomości);
Vsystem ubezpieczenia na sumy zmienne
– stosowany w przypadku mienia, którego
wartość ulega znacznym wahaniom w okre-
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sie ubezpieczenia, np. środki obrotowe;
Vsystem ubezpieczenia na pierwsze
ryzyko – stosowany głównie w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku
w odniesieniu do ruchomości, a także
w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń
losowych w odniesieniu do gotówki oraz
mienia pracowniczego; suma ubezpieczenia stanowi tu przewidywaną wysokość
maksymalnej straty, jaka może zaistnieć
w wyniku jednego zdarzenia.
Powyższe rozróżnienia mają istotne
znaczenie praktycznie. W ubezpieczeniu
mienia od ryzyk kradzieżowych nie jest
konieczne określenie sumy ubezpieczenia
w pełnej wartości danego rodzaju mienia.
Korzystając z systemu ubezpieczenia
na pierwsze ryzyko, można przyjąć dużo
niższą sumę ubezpieczenia. Przykładowo:
biuro posiada sprzęt elektroniczny i komputerowy o wartości 100.000 PLN, do
ubezpieczenia deklaruje sumę w wysokości
20.000 PLN, ponieważ nie spodziewa się,
że w wyniku włamania skradziony zostanie
cały sprzęt, lecz jedynie np. komputery.
Składka ubezpieczeniowa jest zdecydowanie niższa, ponieważ stawka z taryfy
ubezpieczyciela podstawiana jest do dużo
niższej sumy ubezpieczenia.
Warunki ubezpieczeń – oprócz kilku możliwych systemów ubezpieczenia – określają, jakim wartościom powinny odpowiadać
sumy ubezpieczenia. Przewidują one
w szczególności:
Vwartość odtworzeniową (zwaną też
nową wartością odtworzeniową) – definiowaną jako wartość pozwalającą w przypadku szkody całkowitej na odbudowę,
odtworzenie lub zastąpienie danego mienia
w celu przywrócenia go do stanu nowego
(nieulepszonego) z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju
stosowanych materiałów (w odniesieniu
do budynków i budowli), czy tego samego
rodzaju, typu oraz parametrów technicznych (w odniesieniu do maszyn i urządzeń);
taka wartość jest zalecana i akceptowana
do ubezpieczenia mienia, którego stopień
technicznego zużycia jest niewielki;
Vwartość rzeczywistą – rozumianą jako
wartość pozwalającą w przypadku szkody
całkowitej na odbudowę, odtworzenie
lub zastąpienie danego mienia w celu
doprowadzenia go do stanu jak w dniu
poprzedzającym wydarzenie się szkody,
tj. przy uwzględnieniu stopnia faktycznego

zużycia mienia; na taką wartość ubezpiecza się mienie o wyższym stopniu zużycia
technicznego;
Vwartość księgową (ewidencyjną)
– stanowiącą księgową wartość początkową
z uwzględnieniem wynikających z przepisów przeszacowań (wartość księgowa
brutto) lub po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych (wartość księgowa netto);
Vwartość nominalną – w odniesieniu do
wartości pieniężnych.
Przy deklarowaniu wysokości sum ubezpieczenia należy unikać zarówno ich
zaniżenia, jak i zawyżenia. W przypadku
zadeklarowania przy zawarciu umowy
zaniżonej sumy ubezpieczenia ubezpieczyciel (i w konsekwencji zapłacenia zaniżonej
składki) za szkodę wyliczy odszkodowanie
zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej, całkowitej wartości
danego mienia. Jest to tzw. niedoubezpieczenie. Z drugiej strony, jeżeli zadeklarowana suma ubezpieczenia przewyższa
faktyczną wartość mienia, zakład ubezpieczeń odpowiada i tak tylko do wysokości
faktycznej szkody, a ubezpieczony traci na
zawyżonej wg własnej deklaracji składce.

Krok trzeci:
Jakie ubezpieczenia zawrzeć?

Kiedy wiemy już, co chcemy objąć ubezpieczeniem i na jaką sumę, pozostaje
zastanowić się od jakich ryzyk powinna
chronić nas umowa ubezpieczenia.
Na rynku ubezpieczeniowym istnieje
wiele produktów służących ubezpieczeniu mienia. Są to polisy jednostkowe
– dotyczące odrębnie np. ubezpieczenia
ryzyk ogniowych, odrębnie kradzieżowych
itd. – oraz pakietowe, łączące w sobie
kompleksowo pełen zakres ochrony. Na
potrzeby niniejszej publikacji bliżej omówione zostaną następujące rodzaje
ubezpieczeń: ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego.

Ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych

Przedmiotem tego ubezpieczenia mogą
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być wszelkie środki trwałe, o których
wspomniano wyżej (budynki i budowle,
wszelkie mienie ruchome, wartości pieniężne, mienie pracownicze). Zakresem
ubezpieczenia objęte są szkody powstałe
w wyniku wymienionych w polisie lub
warunkach ubezpieczenia zdarzeń losowych. W zależności od wariantu ubezpieczenia (podstawowego, rozszerzonego,
pełnego) ubezpieczone są takie ryzyka,
jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch,
upadek statku powietrznego, uderzenie
pojazdu mechanicznego, szkody będące
bezpośrednim następstwem prowadzenia
akcji ratowniczej, zalanie, huragan, deszcz
nawalny, grad, śnieg, pękanie mrozowe,
trzęsienie ziemi, osuwanie lub zapadanie
się ziemi, lawina, dym, implozja, przepięcie, huk ponaddźwiękowy, skażenie lub
zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia.

Ubezpieczenie mienia
od kradzieży z włamaniem
i rabunku

Ubezpieczeniem kradzieżowym obejmuje
się wszelkie mienie ruchome, co do którego
istnieje ryzyko jego zaboru. Polisa obejmuje
standardowo takie zdarzenia, jak kradzież
z włamaniem (dokonana lub usiłowana)
oraz rabunek. Warto zwrócić uwagę, że
z definicji kradzieży z włamaniem wprowadzonej przez warunki ubezpieczenia
wynika, że do zaboru mienia musi dojść
po sforsowaniu przez sprawców zabezpieczeń przy użyciu narzędzi lub siły. Nie
podlegają zatem ubezpieczeniu wszelkie
kradzieże i zaginięcia mienia, co do których nie można stwierdzić okoliczności
jego zaboru (np. kradzieże pracownicze,
straty ujawnione podczas inwentaryzacji).
Oprócz odszkodowania za skradzione
mienie, ubezpieczenie pokrywa np. koszty
naprawy uszkodzonych zabezpieczeń. Za
opłatą dodatkowej składki zakres pokrycia
rozszerzyć można o ryzyko wandalizmu
(dewastacji), tj. celowego uszkodzenia
mienia.
Zawierając ubezpieczenie kradzieżowe,
baczną uwagę należy zwrócić na wymagania ubezpieczyciela odnośnie wymaganych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, tj.
rodzaju i liczby zamków, kłódek, zabezpieczenia okien na parterze itp. Niespełnienie
tych wymogów na etapie likwidacji szkody
może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.
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Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk

Większość ubezpieczeń majątku firm
zawieranych jest w ramach tradycyjnych,
przedstawionych wyżej produktów. Są one
oparte na bazie ryzyk nazwanych, ściśle
wyliczonych w umowie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie chroni zatem wyłącznie od
skutków zdarzeń wymienionych w umowie
ubezpieczenia (ogień, huragan, powódź
itd.). Z biegiem czasu na popularności
na polskim rynku ubezpieczeń zyskuje
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
oparte na bazie ryzyk nienazwanych. Polisa
typu all risks opiera się na założeniu, że
ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na bezpośredniej utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia na
skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego
i nieprzewidzianego zdarzenia – z wyłączeniem jedynie tych ryzyk, które są ściśle
wymienione w warunkach umowy. Takie
zapisy powodują, że w przypadku powstania szkody na zakładzie ubezpieczeń ciąży
ciężar udowodnienia faktu, że zdarzenie
powstało w wyniku ryzyka, które nie jest
objęte ubezpieczeniem. Taka forma ubezpieczenia niesie ze sobą wyższy wymiar
składki, jednakże zapewnia szerszy zakres
ochrony.

Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich
ryzyk

Wykorzystywany w działalności firmy drogi
sprzęt elektroniczny warto objąć specjalistycznym ubezpieczeniem od wszystkich
ryzyk. Jego przedmiotem może być sprzęt
komputerowy, telekomunikacyjny, alarmowy, przemysłowy, pomiarowy, graficzny,
medyczny, rtv, urządzenia zasilające i klimatyzacyjne i inna aparatura. Może to być
zarówno sprzęt stacjonarny, jak i przenośny (np. laptopy, telefony komórkowe).
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie
szkody i straty polegające na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na
skutek zaistnienia nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z wyjątkiem wyraźnie
wyłączonych w umowie. Polisa obejmuje

zatem szkody wynikłe z działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, celowe zniszczenie), kradzieży z włamaniem i rabunku,
ognia (w tym: dymu i sadzy, osmalenia,
eksplozji, implozji), wody (zalania, awarii
instalacji, powodzi, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, mrozu, gradu,
śniegu), zbyt wysokiego lub zbyt niskiego
napięcia w sieci elektrycznej, pośredniego
działania wyładowań atmosferycznych.
W umowie można przewidzieć także,
że odszkodowanie obejmować będzie
dodatkowe koszty odtworzenia utraconych danych, nośników danych oraz inne
koszty poniesione w celu zapobieżenia
przerwom lub zakłóceniom w działalności.
Będą to np. koszty wynajmu i użytkowania
urządzeń zastępczych, zastosowania alternatywnych procesów technologicznych
i metod produkcji, skorzystania z usług
osób trzecich, zatrudnienia dodatkowego
personelu itp.
Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego powinna zostać określona wyłącznie
wg wartości odtworzeniowej.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu
budowlanego

Ubezpieczenie specjalistycznego sprzętu
budowlanego w ramach tradycyjnych
polis ogniowych i kradzieżowych, o którym
wspomniano wyżej, nie zawsze jest wystarczające. Nie obejmują one bowiem części
specyficznych ryzyk, na które właśnie tego
rodzaju mienie może być szczególnie narażone. Ryzyka te mogą zostać ubezpieczone
w ramach specjalistycznego ubezpieczenia
maszyn i urządzeń od wszystkich szkód
polegające na ich bezpośredniej utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek
zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem
jedynie ściśle określonych w warunkach
umowy wyłączeń. Pokrywa ono – w odróżnieniu od typowych polis - szkody wynikające z działania samej maszyny (przyczyny
„wewnętrzne”), szkody wynikające z działania prądu o niewłaściwych parametrach
(przepięcia, zwarcia), czy też błędy ludzkie
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w obsłudze maszyny. Posiadanie takiej
polisy zapewnia pokrycie kosztów naprawy
uszkodzonego sprzętu lub też pozwoli na
wymianę uszkodzonego mienia na nowe
o tożsamych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu, opłat celnych
i kosztów montażu – w przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia wg wartości
odtworzeniowej.

Krok czwarty: Z jakim ubezpieczycielem zawrzeć umowę?

Po ustaleniu odpowiedniego zakresu
ubezpieczenia pozostaje dokonać wyboru
oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń.
Obecnie na rynku ubezpieczeniowym
działa kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń.
Oferowane przez nie ubezpieczenia są bardzo zróżnicowane pod względem warunków
i ceny. Nie bez znaczenia jest także sama
marka zakładu ubezpieczeń oraz sytuacja
finansowa. Przed podpisaniem polisy na
pewno warto poznać oferty co najmniej
kilku ubezpieczycieli. Dużą pomocą w tym
zakresie może być obsługa brokerska.

Vopracowanie:
MARCIN MROZIŃSKI
Hanza Brokers
Sp. z o.o.

Przypominamy, że we wszelkich kwestiach
dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia
OC, w tym w sprawach związanych ze zgłaszaniem i likwidacją szkód oraz zawarciem
ubezpieczeń dodatkowych, należy kontaktować się z brokerem:
Hanza Brokers Sp. z o.o.
tel. (0-58) 345-53-14, infolinia 0-801-384-666
faks (0-58) 341-89-47
hanza@hanzabrokers.com.pl

UWAGA
W poprzedniej publikacji (IB8/2004, s. 10) w ostatnim akapicie podano, że cena ubezpieczenia budowlano-montażowego kształtuje się
średnio na poziomie od 1,5 proc. do 4 proc. wartości kontraktu, a powinno być od 1,5 - 4 ‰ (promila), za błąd w druku przepraszamy!
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Inżynier Kontraktu (4)
W niniejszej publikacji skupimy się na procedurze podzlecania robót
przez Wykonawcę, firmom bądź osobom fizycznym, pod kątem uregulowań
w klauzulach FIDIC-2000 oraz uregulowań szczegółowych w formie
subklauzul w Warunkach Szczególnych Kontraktu.
Wbrew pozorom procedury te rodzą wiele konfliktów, które nasilają się przy powierzaniu kontraktów
Oferentom, którzy nie są w pełni przygotowani do
prowadzenia wszystkich asortymentów robót na
budowie bądź wygrywają przetargi dzięki swoim
zagranicznym „matkom” znakomicie wyposażonym w sprzęt i finanse, lecz niestety nie na terenie
naszego kraju.

Podwykonawca

Zgodnie z Subklauzulą 4.4 FIDIC-2000, Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania
lub uchybienia każdego Podwykonawcy, z tym że:
Vnie wymaga się zgody na zatrudnienie
Podwykonawców, którzy zostali wymienieni
w Kontrakcie na etapie składania oferty przetargowej przez Zwycięskiego Oferenta,
Vwymagana natomiast jest zgoda Inżyniera
na zatrudnienie przez Wykonawcę innych
Podwykonawców niewymienionych w dokumentach jak wyżej.
Zatrudnianie Podwykonawców ma swoje granice,
gdyż, jak to już nadmieniałem w poprzednich
publikacjach, Wykonawca zobowiązany jest do
samodzielnego wykonawstwa minimum 70 proc.
Robót objętych Kontraktem, co wiąże się z realizacją robót zasadniczych na budowie. Prawidłowo
podwykonawstwo powinno obejmować branże
obce dla Wykonawcy, jak np. roboty telekomunikacyjne lub energetyczne, gdy on sam jest firmą
drogową specjalizującą się w budowie dróg
i mostów.
Nie wymaga zgody Inżyniera zatrudnienie na
budowie siły roboczej własnej Wykonawcy lub
miejscowej, jak też personelu kierowniczego
średniego szczebla. Wykonawca jako pracodawca zobowiązany jest na mocy Subklauzuli 6.1
i 6.2 FIDIC-2000 do zatrudnienia i opłacenia tej
kadry na warunkach płacowych i socjalnych nie
gorszych od tych, które są ustalone dla zawodu
lub przemysłu, gdzie taka praca jest wykonywana.
Wykonawca zobowiązany jest także do przestrzegania uregulowań Prawa pracy odnoszących
się do zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa,
spraw socjalnych i przysługujących uprawnień
pracownikom.
W kontekście powyższych uregulowań przestrzegam kolegów Inżynierów przed zbyt pochopnym

zatwierdzaniem innych Podwykonawców zatrudnianych przez Wykonawcę na robotach zasadniczych, do wykonania których zobowiązany był
Wykonawca, nawet gdyby były to miejscowe
firmy bądź osoby fizyczne, dające rękojmię prawidłowego wykonania robót. W tej kwestii Inżynier
powinien sporządzić kalkulację robót podzlecanych
na Kontrakcie i w oparciu o tę kalkulację wyrazić
aprobatę asortymentów robót nadających się do
podzlecenia, przy przestrzeganiu zasady nieprzekraczania limitu 30 proc. wartości Robót objętych
Przedmiarem Robót wycenionym w ofercie przetargowej Wykonawcy.
Zatwierdzenie innych Podwykonawców przez
Inżyniera ma konsekwencje prawne związane
z art. 6471 § 5 ustawy Kodeks cywilny z 14 lutego
2003 r. (Dz. U. nr 49, poz. 408), albowiem pomimo faktu solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy
i Zamawiającego za terminowe płatności tylko
w odniesieniu do Mianowanego Podwykonawcy
według Subklauzuli 5.4 FIDIC-2000, aktualnie
bardzo często na kontraktach międzynarodowych z
udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej,
dla poszanowania uregulowań prawodawstwa polskiego, w zapisie Subklauzuli 4.4 FIDIC-2000 jak
na wstępie, dodaje się w Warunkach Szczególnych
dodatkowe uregulowania o treści:
(e) Wykonawca zapewni terminową wypłatę
Podwykonawcy,
(f) jeśli Wykonawca nie dokona płatności
Podwykonawcy za prace, które zostały już
poświadczone przez Inżyniera do zapłaty w
Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie
do ...... dni (określa się termin np. 90 dni), to
Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego
o mianowanie zgodnie z zapisami Klauzuli 5
(Mianowanie Podwykonawcy),
(g) w przypadku takiego mianowania Subklauzula
5.2 (Zastrzeżenie przeciw mianowaniu) jest unieważniona.
Tak więc nieopatrzne zatwierdzenie przez Inżyniera
innych Podwykonawców na mocy Subklauzuli
4.4 b) FIDIC-2000 przy uregulowaniach w Warunkach Szczególnych jak wyżej, może rodzić
wiele dodatkowych żądań wobec Zamawiającego
w kwestii płatności tak zatwierdzonym Podwykonawcom bądź dochodzenia przez nich innych
roszczeń finansowych, jak np. zapłaty naliczonych

odsetek za opóźnienia w płatnościach.
Działania Inżyniera na rzecz zatwierdzania
dodatkowo zgłaszanych Podwykonawców powinny być bardzo rozważne i ukierunkowane na
minimum, przy zasadzie preferowania tylko tych
Podwykonawców, którzy dają gwarancję dobrego
wykonania robót, w jakości niemożliwej do wyegzekwowania od Wykonawcy przy jego sprzęcie
i personelu zatrudnionego na budowie.

Mianowani podwykonawcy

Zgodnie z Subklauzulą 5.1 FIDIC-2000 Mianowanym Podwykonawcą jest:
(a) który został wymieniony w Kontrakcie na etapie oferty przetargowej Zwycięskiego Oferenta,
(b) którego Inżynier poleci Wykonawcy zatrudnić
jako Podwykonawcę na mocy Klauzuli 13 (Zmiany
i korekty).
Mianowany Podwykonawca korzysta z dobrodziejstw Subklauzuli 5.4 FIDIC-2000, która
postanawia iż Zamawiający może, według
własnego uznania, zapłacić mianowanemu
Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część
kwot uprzednio potwierdzonych, jakie są należne
temu Podwykonawcy i dla których Wykonawca nie
umotywował powodów odmowy zapłaty należnej
kwoty Podwykonawcy w ustalonym między nimi
terminie. Wykonawca powinien w takim przypadku
zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio
zapłaconą Mianowanemu Podwykonawcy przez
Zamawiającego bądź Inżynier podejmie działania
dla ściągnięcia tej kwoty z płatności należnych
Wykonawcy w następnym okresie.
Przy mianowaniu Podwykonawcy przez Inżyniera
na mocy Subklauzuli 5.1 b) FIDIC-2000 lub
Subklauzuli 4.4 b), między Wykonawcą a Podwykonawcą powinna zostać spisana umowa, co
nie wynika z uregulowań FIDIC-2000, lecz z art.
6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny polskiego prawa
i umowa ta powinna podlegać aprobacie Inżyniera
i być dostarczona Zamawiającemu.
VMGR INŻ. MAREK BRZEZIŃSKI
Dyrektor Biura Inżyniera Kontraktu
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we
Wrocławiu
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POJĘCIA – FINANSE
remeration

wynagrodzenia
fundusz płac
szeroko pojęty

social security and other
benefits

ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
(na rzecz zatrudnionych)
podróże służbowe
koszty poniesione
w związku z nimi
w okresie objętym
bilansem
koszty reprezentacji
i reklamy
inne koszty
inne przychody
przychody finansowe
są to dane
sumaryczne
koszty finansowe
ditto
wynik finansowy brutto
na całokształcie działalności
ditto, dane wynikowe
zyski i straty nadzwyczajne
wynik finansowy ogółem
niedobory zwiększające
koszty następnego roku
obrachunkowego
nadwyżka zwiększająca
przychody następnego roku
obrachunkowego
środki trwałe
kapitał statutowy, kapitał
założycielski
odpisy z zysku
przedsiębiorstwo
może, a czasami
musi część zysku
przeznaczyć na
jakieś fundusze
celowe – temu służą
odpisy

business trips

costs of enterteinment and
publicity
other costs
other income
financial income
financial costs
gross financial result on
overall activities
extraordinary profits and losses
total financial result
shortage to be added to costs
of the following financial year
surplus to be added to income
of the following financial year
fixed assets
statutory capital
write-down in profit

insurance policy
claiming
claim

groundless, false or fraudulent
claim
insured
insurer
period of insurance
expiration of the policy
cancellation of the policy
assignment of the policy
limits of liability
retention
premium
insurance cover
discovery period

damage (damages)

monetary damages, property
damages
relief

polisa ubezpieczeniowa
wniesienie roszczenia
roszczenie, żądanie,
domaganie się, ale w języku
ubezpieczeniowym
oznacza roszczenie
ubezpieczonego
bezpodstawne, fałszywe lub
oszukańcze roszczenie
ubezpieczony
ubezpieczyciel
okres ubezpieczenia
okres ważności polisy
wygaśnięcie polisy
anulowanie polisy
cesja polisy
zakres odpowiedzialności
ubezpieczyciela
udział własny
ubezpieczonego
składka ubezpieczeniowa
ochrona ubezpieczeniowa
okres ujawnienia
(zaistnienia szkody) szkoda
może być zgłoszona i uznana
przez ubezpieczyciela nawet
po wygaśnięciu polisy,
o ile zgłoszenie
nastąpi w określonym
w polisie okresie
ujawnienia
szkoda (szkody), szkoda,
uszkodzenie, awaria, ale
w języku ubezpieczeniowym
oznacza szkodę poniesioną
przez ubezpieczonego
szkody materialne
zadośćuczynienie
ulga, wsparcie,
pomoc, zapomoga,
odsiecz, rzeźba
terenu, ale tu
oznacza jw.
zadośćuczynienie
niepieniężne
obciążać ubezpieczonego
odpowiedzialnością za …
być prawnie zobowiązanym
do zapłacenia

frazy i terminy związane z ubezpieczeniami
insurance services
usługi ubezpieczeniowe
accidents insurance
ubezpieczenie wypadkowe
civil responsibility insurance
ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej
tittle insurance
ubezpieczenie tytułu
własności
professional indemnity
ubezpieczenie od
insurance
odpowiedzialności
zawodowej

non-pecuniary relief

policy

Wyboru pojęć i skrótów dokonał Andrzej Kazimierz Magnuszewski

polisa (ubezpieczeniowa)
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to hole the insured responsible
for…
to be legally liable to pay
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SKRÓTY
F.W.

fresh water

fwy
GC
GC
geom.
geom.
GFCI

freeway
grade crossing
general cargo
geometry
geometrical
ground fault circuit interrupter

GI
gl
GM
GMP

(US) galvanised iron
glass
general manager
good manufacturing practice

gnd
gtd.
H

ground
(US) guaranteed
(US) hot

h. and c. hot and cold (water)

H.D.
h.t.
h.v.
HD

hard drawn
high tension
high voltage
heavy duty

hi-tech high technology
HNC

Higher National Certificate

HND

Higher National Diploma

ho.
hor.
hor.
hosp.
ht.
HV
hwy.

house
horizon
horizontal
hospital
height
(US) high voltage
(US) highway

I
I
i.d.
I.E.

moment of inertia
(current) intensity
inside diameter
(US) Industrial Engineer

I.T.S.

woda słodka, woda
bieżąca
autostrada (niepłatna)
przejazd kolejowy
ładunek drobnicowy
geometria
geometryczny
przeciążeniowy wyłącznik
obwodu
stal ocynkowana
szkło, szyba
dyrektor naczelny
dobra praktyka
produkcyjna
uziemienie, uziemiony
gwarantowany
gorący (m.in. oznakowanie
na bojlerach
i podgrzewaczach)
gorąca i zimna
(informacja dotycząca
hoteli i budynków
mieszkalnych)
(stal) ciągniona na zimno
wysokie napięcie
wysokie napięcie
oznacza urządzenie lub
materiał przeznaczony do
pracy w ciężkich
warunkach
najnowsze osiągnięcie
techniki i / lub
technologii
dokument posiadania
wyższych uprawnień
zawodowych
dyplom zaświadczający
o posiadaniu
wyższych uprawnień
zawodowych
dom
widnokrąg, horyzont
poziomy
szpital
wysokość
wysokie napięcie
autostrada, droga
szybkiego ruchu

moment bezwładności
natężenie prądu
średnica wewnętrzna
inżynier przemysłowy
(inżynier wykorzystujący
swoją wiedzę w
pracy w przemyśle)
international temperature scale międzynar. skala temp,

i/c

in charge

pełniący obowiązki,
odpowiedzialny za ...
ICSTI
International Centre for Scientific Międzynarodowe Centrum
and Technical Information
Informacji
Naukowo-Technicznej
imp.
import
import
imp.
imported
importowany
in fig. in figure
na rysunku, na rycinie
ind.
industry
przemysł
ind.
industrial
przemysłowy
ins
insulation
izolacja
ins
insulated
zaizolowany
ins/insce insurance
ubezpieczenie (także
w instytucji
ubezpieczeniowej)
Insp.
inspector
inspektor
instr.
(US) instructions
instrukcje (dotyczące
montażu, obsługi itp.)
INT
internal
wewnętrzny
int.
interior
wnętrze
int.
internal
wewnętrzny
intercom intercommunicating system
telefon wewnętrzny,
telefon do łączności
wewnętrznej
ISO
International Organisation for Międzynarodowa
Standardisation
Organizacja
Normalizacji
IT
Information Technology
informatyka
ITV
industrial television
telewizja przemysłowa
jct.
(US) junction
węzeł (drogowy, kolejowy)
Junc.
junction
węzeł (drogowy, kolejowy)
junct. (US) junction
węzeł (drogowy, kolejowy)
k
carat
karat
kt.
(US) karat
karat (zwraca uwagę
odmienna pisownia
tego słowa w USA i WB)
KC
King’s Counsel
Rada Królewska
(królewska rada
sądownicza)
K.E.
kinetic energy
energia kinetyczna
kc
(US) kilocycle
kiloherc
Kcal
(US) kilo-calorie, great calorie kilokaloria
kilogram-calorie, large calorie
kcal
kilo-calorie, great calorie
kilokaloria
kilogram-calorie, large calorie
kd
knocked down
zdemontowany
keV
kilo electron volt
kiloelektronowolt
kg
kilogram, kilogramme
kilogram
kgf
kilogram – force
kilogram siła
kmph (US) kilometre per hour
kilometr na godzinę
kn
knot
węzeł – jednostka
prędkości nawodnej
KO
knock-out
nokaut
kph
kilometre per hour
kilometr na godzinę
kt.
kiloton
kilotona
kt
knot
węzeł – jednostka
prędkości nawodnej
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K A L E N D A R I U M
VNOWE PRZEPISY:
VRozporządzenie ministra
infrastruktury z 20 października 2004 r.
w sprawie połączenia Instytutu
Techniki Budowlanej i Centralnego
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Budownictwa Inżynieryjnego
„Hydrobudowa”
(Dz. U. nr 231, poz. 2320).
Wydane na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy
z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. nr 33,
poz. 388 z późn. zm.).
Na mocy rozporządzenia włączono Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa
Inżynieryjnego „Hydrobudowa” do Instytutu
Techniki Budowlanej. Jednostka powstała
w wyniku połączenia zachowuje nazwę
Instytut Techniki Budowlanej. Nadzór nad ww.
Instytutem sprawuje minister infrastruktury.
Weszło w życie 30 października 2004 r.
VRozporządzenie ministra infrastruktury
z 14 października 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237, poz. 2375).
Wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje
się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE, co
oznacza, że dokonano oceny jego zgodności
z normą zharmonizowaną albo europejską
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi. Jak wynika z powołanego
przepisu, europejska aprobata techniczna
może być jednym z dokumentów, z którym
dokonuje się oceny zgodności wyrobu, w celu
jego oznakowania CE.
Przedmiotowe rozporządzenie określa polskie
jednostki organizacyjne upoważnione do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakres i formę europejskich aprobat
technicznych, a także tryb udzielania, uchylania lub zmiany, tych aprobat.
Europejskiej aprobaty technicznej udziela
się na wyroby budowlane, na które nie

zatwierdzono zharmonizowanej normy europejskiej lub nie istnieje, uznana przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, krajowa specyfikacja techniczna
państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Zatem europejskiej
aprobaty technicznej udziela się wyłącznie na
wyroby budowlane:
1) objęte wytycznymi do europejskich aprobat technicznych (są one publikowane przez
Instytut Techniki Budowlanej);
2) różniące się od wyrobów budowlanych
objętych istniejącymi zharmonizowanymi
normami europejskimi i wytycznymi do europejskich aprobat technicznych;
3) na które Komisja Europejska wydała
odrębną zgodę na udzielenie europejskiej
aprobaty technicznej bez wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.
Z wnioskiem o udzielenie europejskiej aprobaty technicznej (jego wzór określa załącznik
nr 1 do rozporządzenia) może wystąpić
producent wyłącznie do jednej europejskiej
jednostki aprobującej.
W terminie dwóch miesięcy od daty złożenia
wniosku jednostka aprobująca dokonuje formalnej weryfikacji wniosku oraz, w przypadku jego kompletności i zasadności, wydaje
potwierdzenie przyjęcia wniosku (jego wzór
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia).
Opłata za dokonanie weryfikacji wniosku
wynosi równowartość w złotych 500 euro.
W przypadku gdy nie istnieją wytyczne do
europejskich aprobat technicznych na wyrób
budowlany objęty wnioskiem, jednostka aprobująca za pośrednictwem EOTA występuje do
Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na
udzielenie europejskiej aprobaty technicznej.
Po uzyskaniu zgody jednostka aprobująca
opracowuje projekt Wspólnej wykładni procedur oceny we współpracy z wnioskodawcą.
Wspólna wykładnia procedur oceny – uzgodniona przez europejskie jednostki aprobujące
zasady oceny przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania przy
udzielaniu europejskiej aprobaty technicznej,
opracowywane przez europejską jednostkę
aprobującą, do której wpłynął wniosek,
w przypadku gdy Komisja Europejska wydała
zgodę na udzielenie europejskiej aprobaty
technicznej bez wytycznych do europejskich
aprobat technicznych.
Wnioskodawca jest obowiązany współpracować w prowadzonej przez jednostkę
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aprobującą procedurze oceny przydatności
wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Europejska aprobata techniczna jest udzielana, jeżeli wszystkie europejskie jednostki
aprobujące właściwe w danej dziedzinie
wyrażą na to zgodę. Europejską aprobatę
techniczną udziela się na 5 lat.
Do udzielania europejskich aprobat technicznych upoważniony jest Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.
Odpłatność za udzielenie, zmianę i przedłużenie terminu ważności europejskiej aprobaty technicznej ustala się na podstawie liczby
godzin pracy i stawki godzinowej określonej
w cenniku.
Weszło w życie 18 listopada 2004 r.
VWyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 26 października 2004 r., sygn. akt
SK 7/04 (Dz. U. nr 237, poz. 2383).
Corocznie na podstawie art. 8 ustawy
o opłatach lokalnych oraz wydawanego każdego roku rozporządzenia ministra finansów
określającego wysokość stawek podatku od
środków transportu rady gminne (miejskie)
podejmują uchwały w sprawie ustalania
podatków od środków transportowych.
Zgodnie z art. 8 zakwestionowanej ustawy
podatkowi temu podlegają jedynie niektóre
rodzaje środków transportowych, takie jak
np.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki
siodłowe i balastowe o masie (wraz z naczepą lub przyczepą) równej lub wyższej niż 12
ton, czy autobusy.
Jak wskazuje skarżący Józef K., w przeszłości „podatkiem drogowym” obciążeni byli
– w różnej wysokości – wszyscy właściciele
i posiadacze środków transportowych. Na
mocy zmian prawnych obowiązek ten został
zniesiony dla posiadaczy aut osobowych,
zaś równowartość podatku doliczona została
do ceny paliwa. Skarżący uważa, że utrzymanie podatku od środków transportowych
dla właścicieli pojazdów wymienionych
w art. 8 zakwestionowanej ustawy oznacza,
iż zostali oni obciążeni podwójnie. Zdaniem
Józefa K., zakwestionowane w skardze
przepisy ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze naruszają konstytucyjną gwarancję sprawiedliwości społecznej
(art. 2 Konstytucji) oraz zasadę równości
obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).
Trybunał Konstytucyjny – po rozpoznaniu
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skargi Józefa K. – orzekł, że art. 8 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych jest zgodny z art. 2, art.
32 i art. 84 Konstytucji. Ponadto Trybunał
postanowił umorzyć postępowanie w zakresie
dotyczącym badania zgodności z Konstytucją
§ 1 rozporządzenia ministra finansów z 28
listopada 2000 roku w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.
Trybunał uznał, że obciążenie podatkiem od
środków transportowych właścicieli i posiadaczy samochodów ciężarowych i podobnych
pojazdów oraz autobusów, z pominięciem
posiadaczy i właścicieli pojazdów osobowych
nie narusza zasady równości obywateli wobec
prawa. TK wskazał, że zasada jednakowego
traktowania podmiotów charakteryzujących
się tą samą cechą istotną nie oznacza
identycznego traktowania adresatów norm
prawnych, bez względu na sytuację, w jakiej
się znajdują. W przypadku zaskarżonych
przepisów cechą wyróżniającą był charakter
pojazdu. Wykorzystywanie samochodów ciężarowych i podobnych oraz autobusów powoduje większe uszkodzenie nawierzchni dróg
oraz wyższe zanieczyszczenie środowiska.
Zdaniem Trybunału obciążenie podatkiem
określonych kategorii posiadaczy i właścicieli
środków transportu mieści się w sferze swobody decyzyjnej ustawodawcy.
TK stwierdził, że zarzut, co do niekonstytucyjności § 1 zaskarżonego rozporządzenia
nie został wystarczająco uzasadniony przez
skarżącego. Niedopuszczalne jest zatem
wydanie orzeczenia w tym zakresie.
VWyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 27 października 2004 r. , sygn. akt
SK 1/04 (Dz. U. nr 237, poz. 2384).
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
stwierdzającym niezgodność z Konstytucją
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
skarżący – Józef Ż. wniósł na podstawie art.
190 ust. 4 Konstytucji skargę o wznowienie
postępowania kasacyjnego, zakończonego
postanowieniem odmawiającym przyjęcia
kasacji do rozpoznania. Art. 4011 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego umożliwia wznowienie postępowania w przypadku, gdy Trybunał
Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności
aktu normatywnego, na podstawie którego
został wydany wyrok w sprawie. Nie każde
orzeczenie kończące postępowanie w sprawie cywilnej może być podstawą wznowienia

postępowania, a jedynie wyrok – rozstrzygający sprawę, co do istoty. Oznacza to, że na
gruncie przepisów kodeksu postępowania
cywilnego skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Sądu
Najwyższego o odmowie przyjęcia kasacji
jest niedopuszczalna. Zatem niemożliwe
jest wznowienie postępowania kasacyjnego,
w którym doszło do naruszenia Konstytucji
i zastosowania niekonstytucyjnej normy.
Niedopuszczalność drogi sądowej, na której
mogłoby być wycofane z obrotu prawnego
orzeczenie naruszające prawo konstytucyjne jest sprzeczne zarówno z art. 45 ust. 1
Konstytucji, jak i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
Zakwestionowane przepisy pozbawiają skarżącego środka ochrony jego praw, zapisanego
w art. 190 ust. 4 Konstytucji. Zdaniem skarżącego należy przyjąć, że ustrojodawca
posługując się w art. 190 ust. 4 Konstytucji
zwrotem „prawomocne orzeczenie sądowe”
zakresem tym objął możliwie najszerszy
zakres orzeczeń, bez względu na jego formę
procesową (postanowienie, wyrok, zarządzenie). Z Konstytucji wynika zatem, że powinna
istnieć możliwość usunięcia z obrotu prawnego każdego prawomocnego orzeczenia
sądowego, które zostało oparte na niekonstytucyjnym przepisie, naruszającym prawa
lub wolności konstytucyjne. Józef Ż. zwraca
uwagę, iż orzeczenie Trybunału umożliwia
wznowienie postępowania kasacyjnego jedynie wówczas, gdy w sprawie skarżącego obywatela wydany został wyrok. Jednocześnie
dyskryminowane są osoby, których sprawy
rozstrzygnięte zostały orzeczeniem o randze
postanowienia. Nierówność ta narusza zasadę równości obywateli wobec prawa (art. 32
Konstytucji).
Trybunał Konstytucyjny – po rozpoznaniu
skargi Józefa Ż. – orzekł, że art. 399 kodeksu
postępowania cywilnego jest zgodny z art. 32
ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 190
ust. 4 Konstytucji, natomiast art. 4011 Kpc
jest niezgodny z art. 190 ust. 4 w związku
z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2.
Trybunał zdecydował o odroczeniu terminu
utraty mocy przez art. 4011 Kpc o 12 miesięcy.
Zaskarżone przepisy były już wcześniej
przedmiotem rozważań Trybunału (rozprawa
z 16 marca 2004 r.). W sprawie SK 53/03
Trybunał wskazał na istnienie wątpliwości
interpretacyjnych, co do sposobu rozumienia
art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego.
Orzeczono wówczas o konstytucyjności

zaskarżonych przepisów. TK zastrzegł jednak
możliwość odmiennej oceny sytuacji, gdyby
okazało się, że praktyka sądowa w trwały
sposób przyjmuje, że zaskarżony przepis
może być w niektórych sytuacjach przeszkodą w zakresie przywrócenia stanu zgodności
z Konstytucją.
Trybunał Konstytucyjny w rozpatrywanej
sprawie zwrócił się do Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego, aby ustalić, jakie jest
stanowisko w kwestii stabilnej, ukształtowanej trwale praktyki i wykładni art. 4011 Kpc.
Jeśli bowiem okazałoby się, że ukształtowana
i uznana przez Sąd Najwyższy praktyka uznaje za przeszkodę w restytucji konstytucyjności (art. 190 ust. 4 Konstytucji) sam artykuł
4011 Kpc, wówczas Trybunał Konstytucyjny
musiałby zrewidować pogląd spoczywający
u założenia wyroku TK z 16 marca br. (sygn.
SK 53/03). Powyższa sytuacja nastąpiła
obecnie. W takim wypadku należałoby
dokonać ponownej oceny sytuacji z punktu
widzenia kontroli konstytucyjności art. 4011
Kpc. Orzecznictwo przesłane przez I Prezesa
SN wskazuje, że ustalona i stabilna praktyka
orzecznicza polega na odmowie wznowienia
postępowania (art. 4011 Kpc) zakończonego
postanowieniem.
Trybunał podkreśla, że art. 190 ust. 4
Konstytucji tworzy gwarancje rzetelności
mechanizmu ochronnego skargi konstytucyjnej (art. 79 Konstytucji). Przepis ten definiuje
konieczność osiągnięcia pewnego celu (sanacji konstytucyjnej). Niezasadne jest więc
rozumowanie, zgodnie z którym w pewnych
sytuacjach sanacja taka może nie nastąpić.
Art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego
– jako wyraz woli ustawodawcy zwykłego
– ogranicza osiągnięcie tego celu do przypadku, gdy orzeczono niekonstytucyjność
przepisów będących prawną podstawą do
wydania wyroku.
Trybunał jest świadomy, że wyrok odraczający
oznacza stosowanie w praktyce przepisu, co
do którego już wiadomo, że jest on niekonstytucyjny. Musi to powodować niezadowolenie tych, którzy takim stosowaniem będą
dotknięci. Natychmiastowy skutek orzeczenia
niekonstytucyjności, otwierając drogę do
wznowienia w trybie art. 190 ust. 3 niemożliwej do oszacowania liczby postępowań,
w ocenie Trybunału grozi poważnymi perturbacjami wymiaru sprawiedliwości. Termin
odroczenia utraty mocy przez art. 4011 Kpc
powinien być wykorzystany na zmianę stanu
prawnego przez ustawodawcę. Ograniczenie
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