
1

Rozdział I. Charakterystyka umowy 
o roboty budowlane

§ 1. Miejsce umowy o roboty budowlane 
w procesie inwestycyjnym

Przepis art. 647 KC wskazuje, że zasadniczym celem inwestora zawierającego 
umowę o roboty budowlane jest zbudowanie obiektu. Osiągnięcie tego jest moż-
liwe  dzięki  świadczeniu  wykonawcy,  który  wypełniając  je,  oddaje  inwestorowi 
przewidziany w umowie obiekt. Należy zauważyć, że umowa o roboty budowlane 
jest jedną z wielu umów, które można wykorzystać do organizacji i prowadzenia 
budowlanej działalności inwestycyjnej; działalności obejmującej wiele czynności 
mających bezpośredni lub pośredni związek z budową samego obiektu1. Mieści 
się ona w tzw. procesie inwestycyjnym, który obejmuje całokształt czynności nie-
zbędnych do wykonania określonej inwestycji. Chodzi tu zarówno o same prace 
mające budowlany charakter, jak i o inne czynności o charakterze przygotowaw-
czym, a także powykonawczym2. Abstrahując od szczegółowych rozważań prak-
seologicznych  oraz  poglądów  na  temat  obowiązujących  w  ramach  wspomnia-
nego  procesu  zasad  rządzących  budownictwem3,  niewątpliwie  da  się  dostrzec 
pewne ogólniejsze schematy organizacyjne stosowane zwłaszcza przy wznosze-
niu nowych obiektów. Warto o nich wspomnieć, ponieważ ujawniają charaktery-
styczne relacje między uczestnikami procesu inwestycyjnego, stanowiąc podsta-
wę konstruowanych i wykorzystywanych w praktyce figur prawnych. 

Konieczność  kooperacji  pomiędzy  poszczególnymi  uczestnikami  proce-
su inwestycyjnego można realizować w ramach rozmaitych powiązań. Jeden ze 
spotykanych w piśmiennictwie opisów modeli wskazuje jako typowe rozwiąza-
nia, w ramach którego:
1)  inwestor organizuje i koordynuje projektowanie i wykonawstwo (korzystając 

przy tym z „częściowych” podwykonawców) albo też

1 I� Weiss, R� Jurga, Inwestycje budowlane, Warszawa 2005, s. 8.
2 Ibidem, s. 9
3 Można wątpić, czy aktualny jest pogląd o obowiązującej we współczesnym budownictwie za-

sadzie rozłączności projektowania i wykonawstwa, a tak Z� Gordon, Umowa budowlana…, s. 12–13. 
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2)  sam organizuje i koordynuje wspomniane czynności, ale  jedynie w ogra-
niczonym zakresie, ponieważ korzysta z pomocy generalnego projektanta 
i generalnego wykonawcy (ci zaś sami mogą dalej mieć podwykonawców), 
lub

3)  inwestor korzysta z modelu kompleksowej realizacji pod klucz, realizowanej 
przy pomocy generalnego realizatora inwestycji4.
Nie można zapomnieć, że zasadniczo modele te budowane są przy założe-

niu realizowania, po pierwsze, inwestycji o charakterze budowlanym w więk-
szym  rozmiarze,  po  drugie,  natomiast  w  stosunkach  między  profesjonali-
stami. Uwaga ta  jest o  tyle konieczna, że oceniana w pracy umowa o roboty 
budowlane nie musi odpowiadać wymienionym warunkom; zarówno przed-
miot  jej świadczenia nie zawsze będzie spełniał wymogi ustawy z 7.7.1994 r. 
–  Prawo  budowlane5  zarezerwowane  dla  obiektów,  jak  i  wspomniane  kwali-
fikacje podmiotowe stron nie są elementem wyróżniającym tę umowę. Mając 
na uwadze skalę i skomplikowanie procesu inwestycyjnego, nie ulega wątpli-
wości,  że  inwestor  zmuszony  jest,  dokonując  wyboru  modelu  prowadzonej  
inwestycji, przesądzić o tym, jakimi instrumentami prawnymi się tu posługi-
wać. 

Czy będzie zatem korzystać z: 
1)  umów jednostkowych, obejmujących tylko pojedyncze czynności wykonywane 

w ramach procesu inwestycyjnego (np. umowa o wykonanie robót fundamen-
tacyjnych), czy skorzysta z 

2)  umów kompleksowych, czyli takich, których przedmiotem jest więcej niż jedna 
taka czynność, albo też z 

3)  kompleksu umów, przy czym obejmują one swym zakresem podmiotowym 
różne czynności składające się na proces budowania, np. osobne kontrakty 
z wykonawcami robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych. 
Ujmując rzecz jeszcze inaczej, a przy tym nieco bardziej szczegółowo – sko-

rzystawszy z doświadczeń praktyki kształtującej się pod rządami nieobowiązu-
jących już ogólnych warunków umów o realizację inwestycji, wytypowano w pi-
śmiennictwie kilka rodzajów umów o roboty budowlane: 
–  generalną realizację inwestycji, 

4 Z� Gordon, Umowa budowlana…, s. 16–17; zob. też P. Brzeziński, Charakter prawny umowy 
o generalne wykonawstwo i generalną realizację inwestycji, PUG 2011, Nr 5, s. 16 i n., P. Brzeziński, 
Umowa o zastępstwo inwestycyjne, PPH 2012, Nr 10, s. 24 i n.; T. Szczurowski, Charakter prawny 
umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, Pr. Sp. 2006, Nr 12, s. 52 i n.; E� Strzępka-Frania, 
Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010; taż, Umowa o generalne 
wykonawstwo w systemie umów, PS 2007, Nr 7–8, i Umowa o generalne wykonawstwo w systemie 
umów, cz. II, PS 2007, Nr 9.

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.



3

–  generalne wykonawstwo inwestycji, 
–  podwykonawstwo i o podwykonawstwo częściowe6. 

Nie są to jednak osobne umowy nazwane7. 
Warto zwrócić uwagę, że analiza prawna relacji zachodzących w procesie in-

westycyjnym nie mogłaby pomijać kwestii związanej z zakresem podmiotowym 
przepisów  dotyczących  umowy  o  roboty  budowlane.  W  szczególności  chodzi 
o zasięg oddziaływania art. 6471 i art. 6491 i n. KC. Nie może więc zaskakiwać od 
dawna istniejące przeświadczenie, że niełatwo sprostać wymaganiom właściwej 
regulacji umów o realizację inwestycji8. Jak już wspomniano – za sprawą wielo-
płaszczyznowości tej regulacji, mając na uwadze, że obowiązujący w dziedzinie 
inwestycji budowlanych reżim prawny bywa też skutkiem przyjęcia określonej 
koncepcji ekonomicznej9. 

Dostrzegając  zalety  rozważań  koncentrujących  się  na  opisie  schematu  or-
ganizacyjnego  i  na  jego  tle  postrzegania  umowy  wykorzystywanej  w  ramach 
procesu  inwestycyjnego10,  zaproponowano  w  pracy  wywód  oparty  na  anali-
zie przepisów Tytułu XVI Księgi Trzeciej KC. Nie chodzi tu więc o spojrzenie 
na proces  inwestycyjny w taki sposób, by dostrzec w nim elementy składające 
się na określony, charakterystyczny stosunek prawny. Wręcz przeciwnie uwaga 
skupiona zostanie na egzegezie przepisów poświęconych umowie o roboty bu-
dowlane, bez względu na to, czy zobowiązanie z niej wynikające opisuje w peł-
nym zakresie czynności składające się na proces inwestycyjny w podanym wyżej 
znaczeniu. Będzie  to  zatem praca poświęcona umowie nazwanej,  regulowanej 
w Kodeksie cywilnym, chociaż – co w tym przypadku nieuniknione – z liczny-
mi odwołaniami do regulacji administracyjnej, zwłaszcza zawartej w Prawie bu-
dowlanym. Bez tego nie da się wyjaśnić wielu zagadnień pojawiających się przy 
umowie o roboty budowlane. 

6 E� Zielińska, [w:] J� Strzępka, B� Sagan, E� Zielińska, Prawo umów budowlanych, red. J� Strzępka, 
Warszawa 2001, s. 313; podobnie J� Strzępka, [w:] System prawa handlowego. T 5. Prawo umów 
handlowych, red. S� Włodyka, Warszawa 2011, s. 1115.

7 Nie zmienia tej oceny fakt, że w art. 6471 KC oraz art. 6491–6494 KC wprowadzono do kodeksu 
pojęcie generalnego wykonawcy.

8 S� Buczkowski, Problematyka stosunków umownych w inwestycjach, SP 1966, z 4, s. 4 i n.
9 J� Okolski, Stosunki umowne…, s. 9.
10 Zob. np. E� Strzępka-Frania, Umowy o generalne wykonawstwo…, s. 63 i n. 

§ 1� Miejsce umowy o roboty budowlane w procesie inwestycyjnym
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§ 2. Ogólna charakterystyka umowy o roboty 
budowlane

I. Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło
Jak już wspomniano, umowa o roboty budowlane po raz pierwszy pojawiła 

się w Kodeksie cywilnym, wcześniej obowiązujący Kodeks zobowiązań nie za-
wierał tego typu regulacji. Wzorowana jest ona na konstrukcji umowy o dzie-
ło11. Zgodnie z treścią art. 647 KC w umowie o roboty budowlane wykonawca 
zobowiązuje  się  względem  inwestora  w  szczególności  do  oddania  przewidzia-
nego  w  umowie  obiektu.  Przedmiotem  świadczenia  wykonawcy  nie  są  w  tym 
przypadku roboty budowlane, jak mogłaby sugerować nazwa umowy, lecz sta-
nowi  go  obiekt.  Oznacza  to,  że  kodeksowa  nazwa  umowy  nie  jest  adekwatna 
w stosunku do jej treści12, przyczyną wskazanej niezgodności był zaś fakt istnie-
nia w  czasie prac nad KC licznych aktów prawnych posługujących się pojęciem 
umowy o roboty budowlane13. 

W  doktrynie  zasadniczo  przyjmuje  się,  że  mimo  niewątpliwych  związków 
i podobieństw do umowy o dzieło (por. art. 656 KC) umowa o roboty budow-
lane stanowi odrębny typ umowy nazwanej14, przy czym należy też odnotować 
nieodosobnione głosy przeciwne15. Stanowisko judykatury jest podobne do do-
minującego  poglądu  piśmiennictwa,  w  licznych  orzeczeniach,  zwłaszcza  Sądu 
Najwyższego,  odnaleźć  można  stwierdzenia  o  samodzielnym  charakterze  tego 

11 J� Okolski, Stosunki umowne…, s. 98.
12 Ibidem, s. 98. S� Buczkowski, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część szczegó-

łowa, T. III, cz. 2, red. S� Grzybowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976, s. 456.
13 S� Buczkowski, [w:] System prawa cywilnego, T. III, s. 456. 
14 Zob. przykładowo, J� Strzępka, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część 

szczegółowa, T 7, red� J� Rajski, Warszawa 2001, s. 294; J� Strzępka, [w:] System prawa handlowego, 
T. V, s. 1066; Z� Gordon, Umowa budowlana…, s. 175; A� Karnicka-Kawczyńska, J� Kawczyński, Umowa 
o roboty budowlane, Pr. Sp. 1999, Nr 7–8, s. 65, R� Szostak, Umowa o roboty budowlane z perspektywy 
nowego Kodeksu cywilnego, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, red. E� Gniewek, K� Górska, 
P� Machnikowski, Warszawa 2010, s. 441 referując ułomności postrzegania umowy o roboty budow-
lane jako odrębnego typu umowy, postuluje włączenie jej w przyszłości do regulacji umowy o dzieło; 
tenże, Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, TPP 2012, z. 1, s. 71.

15 A� Brzozowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, T. II, red. K� Pi-
etrzykowski, Warszawa 2011, s. 435; W� Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968, 
s. 496, traktuje umowę o roboty budowlane jako odmianę umowy o dzieło. U� Walasek-Walczak, 
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej, [w:] Umowy 
gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J� Gospodarek, Warszawa 2010, s. 202, konkluduje, że obecny 
stan prawny nie pozwala na uznanie umowy o roboty budowlane za odrębny typ umowy nazwanej. 
Zob. też wyrok SN z 7.11.1997, II CKN 446/97, OSNC 1998, Nr 4, poz. 67, z 28.6.2000 r., IV CKN 
70/00, OSNC 2001, Nr 1, poz. 9.
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kontraktu16. W celu uzasadnienia poglądu nieuznającego omawianej umowy za 
podtyp umowy o dzieło wskazuje się, że zarówno ewolucja prawa, jak i przede 
wszystkim  rozwój  stosunków  społecznych  i  gospodarczych  doprowadziły  już 
dawno do emancypacji umowy o roboty budowlane, czego oczywistym dowo-
dem jest potraktowanie  jej  jako odrębnej przez ustawodawcę17. Nieprawdziwe 
byłoby założenie, że tylko art. 647 KC stwarza trudności interpretacyjne zwią-
zane  z  wyjaśnieniem  terminów,  jakimi  się  posługuje.  Jak  bowiem  podnosił 
S� Wójcik18, ustawowa definicja umowy o dzieło zawarta w art. 478 KZ nie jest 
bardziej wyczerpująca niż np. umowy zlecenia. Należy zauważyć, że przesądze-
nie o charakterze relacji między umowami o dzieło i o roboty budowlane, abs-
trahując  od  aspektu  poznawczego,  ma  istotne  znaczenie  praktyczne.  Przyjęcie 
bowiem założenia, w myśl którego umowa o roboty budowlane jest podtypem 
umowy o dzieło, prowadzić by musiało wprost do wniosku o możliwości stoso-
wania, w kwestiach nienormowanych w Tytule XVI Księgi Trzeciej KC, norm 
umiejscowionych w Tytule XV. Nie trzeba dodawać, że pokusa tego rodzaju ist-
nieje,  ponieważ  zakres  kodeksowej  regulacji  umowy  o  roboty  budowlane  jest 
dość  skąpy, wiele  istotnych kwestii nie doczekało  się  rozstrzygnięć w obowią-
zujących przepisach. I nie zmienia tej oceny fakt, że regulując umowę o roboty 
budowlane, skorzystano z metody odesłania, zezwalając w art. 656 KC na sto-
sowanie  w  stosunku  z  niej  niektórych  przepisów  dotyczących  umowy  o  dzie-
ło. Zastosowano znaną metodę, niekoniecznie kierując się przy tym względami 
związanymi z  systematyką kodeksu,  raczej  troską o  to, by nie doszło do zbyt-
niego  powiększenia  objętości  kodeksu19.  Problem  odpowiedniej  kwalifikacji 
umowy o roboty budowlane nabiera więc istotnego znaczenia, zwłaszcza że jak 
wspomniano, art. 656 KC zawiera odesłanie wskazujące konkretne zagadnienia, 
które  w  relacjach  pomiędzy  inwestorem  a  wykonawcą  mogą  być  rozstrzygane 
na  podstawie  odpowiednich  przepisów  z  umowy  o  dzieło.  Natomiast  regula-
cja umowy o roboty budowlane zachęca do szerszego wykorzystania przepisów 

16 Por. przykładowo: wyrok SN z 12.2.1991 r., III CRN 500/90, OSNCP 1992, Nr 7–8, poz. 137, 
a zwłaszcza uchwała (7) SN z 11.1.2002 r., III CZP, 63/01, OSN 2002, Nr 9, poz. 106, uchwała SN (7) 
z 29.9.2009 r., III CZP 41/09, OSN 2010, Nr 3, poz. 33. 

17 R� Pabis, Glosa do uchwały (7) SN z 11.1.2002 r., III CZP 63/01, MoP 2003, Nr 3. 
18 S� Wójcik, Pojęcie umowy o dzieło, SC 1963, T. IV, s. 98. Jak zauważają M� Pecyna i F� Zoll, Zało-

żenia projektu struktury części części szczegółowej zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu, TPP 
2012, z. 1, s. 29, umowa o dzieło stanowi typ zobowiązania o cechach otwartych, ponieważ kategoria 
„dzieła” nie jest domknięta i dlatego może obejmować różne rodzaje świadczenia. Okoliczność ta, 
zdaniem autorów, stwarza zasadniczą trudność w rozróżnieniu tego typu umowy od innych umów 
należących do ogólnej kategorii „świadczenia usług”.

19 Tak w odniesieniu m.in. do art. 656 i 658 KC S� Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego. 
Prawo zobowiązań – część szczegółowa, T. III, cz. 2, red. S� Grzybowski, Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk 1976, s. 20.

§ 2� Ogólna charakterystyka umowy o roboty budowlane
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Tytułu  XV  Księgi  Trzeciej  KC.  W  szczególności,  jak  wskazuje  praktyka,  cho-
dziłoby tu o zagadnienie zasad kształtowania wynagrodzenia wykonawcy oraz 
ustalenie terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o roboty bu-
dowlane. 

Przyjęte powyżej  założenie o odrębności obu umów usprawiedliwione  jest 
koniecznością  stosowania  elementarnych  zasad  związanych  z  typologią  kon-
traktów. Uwzględnia ono fakt, że w kodeksie odnajdujemy ustawową definicję 
wspomnianej  umowy,  zawierającą  elementy  pozwalające  na  jej  opisanie  i  jed-
nocześnie  wskazujące,  czym  odróżnia  się  ona  od  innych,  podobnych  do  niej 
umów. Artykuł 647 KC mimo pewnych trudności, jakie sprawiać może jego in-
terpretacja, definiuje postanowienia nazywane w doktrynie elementami przed-
miotowo istotnymi (essentialia negotii), co stanowi warunek zaliczenia umowy 
do  kategorii  contractus nominati20.  Oczywistą  konsekwencją  założenia  akcen-
tującego odrębności wspomnianych  typów kontraktów  jest  trudność w dowo-
dzeniu możliwości sięgania w odniesieniu do wynagrodzenia wykonawcy robót 
budowlanych do art. 629–632 KC oraz niezmiernie praktycznego zagadnienia, 
jakim jest przedawnienie roszczeń (art. 646 KC).

II. Umowa wzajemna
Umowa o roboty budowlane ma charakter wzajemny21. Wskazuje na to re-

dakcja art. 647 KC, który nakłada na inwestora obowiązek zapłaty umówione-
go  wynagrodzenia,  jednocześnie  zaś  obciąża  wykonawcę  powinnością  świad-
czenia polegającego na oddaniu przewidzianego w umowie obiektu. Każda z jej 
stron  jest  uprawniona  do  świadczenia  i  jednocześnie  zobowiązana  świadczyć. 
Tak  zarysowany  układ  praw  i  obowiązków  stron  spełnia  określone  w  art.  487 
§ 2 KC przesłanki umowy wzajemnej, mają się one zobowiązywać w taki spo-
sób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 
Dla przyjęcia wzajemnego charakteru umowy o roboty budowlane nie ma zna-
czenia, czy o tego rodzaju kwalifikacji umowy przesądza ekwiwalentność świad-
czeń zapewniająca w ocenie jej stron otrzymanie w zamian za swoje świadcze-
nie odpowiednika w postaci świadczenia drugiej z nich22. Czy też wzajemność 
umowy rozumiana będzie w oderwaniu od istnienia lub też braku wspomnia-
nej ekwiwalentności, ponieważ ma tu chodzić o szczególny rodzaj więzi prawnej 

20 S� Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, T. III, cz. 2, s. 15.
21 Co oczywiste więc, tym bardziej dwustronnie zobowiązujący. 
22 Przykładowo, R� Longchamps de Berier, Zobowiązania, wyd. anastatyczne, Poznań 1999, s. 146, 

A� Brzozowski, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T.5, red. E� Łętowska, 
Warszawa 2006, s. 409, J� Okolski, Stosunki umowne…, s. 101.
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wiążącej strony. Jej istotę wyraża zależność świadczenia jednej strony od świad-
czenia strony drugiej – do ut des23. 

Wydaje się, że przy wykładni art. 647 KC definiującego umowę o roboty bu-
dowlane należy jednak dostrzegać ekwiwalentność wzajemnych świadczeń, wy-
rażającą się następnie w ich funkcjonalnym sprzężeniu. Przy analizowaniu umo-
wy wzajemnej, bo tylko o umowach wspomina art. 487 KC24, trudno zakładać, 
aby decyzja poprzedzająca złożenie oświadczenia woli ignorowała ocenę warto-
ści  tego, co sami mamy świadczyć w stosunku do świadczenia spodziewanego 
od kontrahenta. Dokonywana przez strony ocena świadczeń przez odniesienie 
wartości  jednego  do  wartości  świadczenia  wzajemnego  niewątpliwie  stanowi 
przesłankę wspomnianego funkcjonalnego sprzężenia25. Przy czym bez względu 
na to, który ze wskazanych powyżej sposobów zostanie przyjęty jako kryterium 
wyróżnienia umów wzajemnych, istnieje consensus co do tego, że należy do nich 
umowa  o  roboty  budowlane.  Kwalifikacja  ta  ma  istotne  znaczenie,  przesądza 
bowiem  o  tym,  że  w  sprawach  nieunormowanych  przez  strony  zastosowanie 
znajdą w pierwszej kolejności przepisy Działu III Tytułu VII Księgi Trzeciej KC. 
Dotyczą one uzupełnienia treści samego stosunku, którego źródłem jest wspo-
mniana umowa, a zatem wpływają na ustalenie wierzytelności każdej ze stron. 
Ich znaczenie wzrasta, w sytuacji gdy treść samej umowy, ewentualnie postano-
wień inkorporowanych wzorców umownych, nie rozstrzyga szczegółowych za-
gadnień odnoszących się do wykonania zobowiązania. Zwłaszcza  jednak trze-
ba doceniać wpływ przepisów o umowach wzajemnych na kształt kontraktowej 
odpowiedzialności kontrahentów powstałej w wyniku niewykonania lub niena-
leżytego  wykonania  zobowiązania.  Pozwalają  one  sprecyzować  przesłanki  po-
wstania świadczenie następczego, przede wszystkim występujące pod postacią 
roszczenia odszkodowawczego oraz jego zakres. 

III. Umowa rezultatu 
Dość rozpowszechniony  jest pogląd zaliczający umowę o roboty budowla-

ne do umów rezultatu26. Przy czym niektórzy autorzy uznają to za rzecz oczy-

23 Z� Radwański, A� Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012, s. 121, w odniesieniu 
do umowy o roboty budowlane tak I� Weiss, R� Jurga, Inwestycje…, s. 13. 

24 W przeciwieństwie do Kodeksu zobowiązań mowa jest tu tylko o umowach wzajemnych, nie 
zaś zobowiązaniach wzajemnych. Prima facie wszystkie zobowiązania wzajemne wynikające ze zda-
rzeń innych niż umowa nie podlegałyby ocenie według art. 487 i n. KC, co nie jest takie oczywiste. 

25 K� Zagrobelny, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E� Gniewek, Warszawa 2011, s. 894.
26 S� Buczkowski, Umowa o roboty…, s. 20, E� Kulesza, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga 

trzecia – zobowiązania, red. Z� Resich, Warszawa 1972, s. 1406, R� Chalimoniuk, Ryzyko uspołecz-
nionego wykonawcy budowlanego, Wrocław 1979, s. 146, A� Brzozowski, [w:] Kodeks cywilny. T. II, 

§ 2� Ogólna charakterystyka umowy o roboty budowlane
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wistą, ograniczając się do stwierdzenia27, czasem uzupełnionego wyjaśnieniem, 
że  wykonawca  robót  budowlanych  odpowiada  zawsze  za  końcowy  efekt  swo-
ich czynności, a nie jedynie za dołożenie przy ich wykonywaniu należytej sta-
ranności28. Spotyka się też bardziej rozbudowaną argumentację wskazującą na 
taki charakter umowy o roboty budowlane29.  J� Okolski podnosi,  że w przepi-
sach KC główny akcent został położony na „oddanie” przedmiotu umowy, a nie 
na jego wykonanie, co stanowi jej bardzo charakterystyczną cechę. Ma to ozna-
czać, że do osiągnięcia celu umowy w zasadzie rzeczą obojętną jest, w jaki spo-
sób i jakimi siłami wykonawca zrealizuje swoje obowiązki, jedynym zaś spraw-
dzianem wykonania całego zobowiązania będzie oddanie przedmiotu umowy. 
Zaskakiwać mogą dalsze spostrzeżenia Autora, którego zdaniem nie oznacza to 
jednak, że niektóre obowiązki stron nie mogą mieć charakteru obowiązków sta-
rannego działania30. Zwraca przy tym uwagę na to, że z reguły obowiązki dłuż-
nika mają różną treść i charakter, wśród nich występują główne i uboczne, które 
są ze sobą ściśle funkcjonalnie powiązane. Dla oceny całego zobowiązania, jak 
zaznacza J� Okolski, decydujące znaczenie ma treść i charakter obowiązku głów-
nego, co sprawia, że nawet naruszenie przez dłużnika31 obowiązków starannego 
działanie  nie  pozbawia  umowy  o  roboty  budowlane  charakteru  zobowiązania 
rezultatu32. 

Warto  zauważyć,  że  przypisanie  umowie  o  roboty  budowlane  charakteru 
zobowiązania  rezultatu  w  zasadzie  nie  prowadzi  do  szerszej  analizy  skutków 
prawnych  wynikających  z  tej  kwalifikacji33.  Nie  powinno  to  szczególnie  dzi-

s. 438, W� Białończyk, Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, MoP 2008, 
Nr 4, s. 176, D� Wapiska, Umowa o nadzór autorski, MoP 2011, Nr 8, s. 427.

27 E� Zielińska, [w:] Prawo umów…, s. 308. 
28 I� Weiss, R� Jurga, Inwestycje…, s. 232
29 J� Okolski, Stosunki umowne…, s. 110.
30 Dość znamienne jest, że wcześniej była mowa o umowie jako zobowiązaniu rezultatu, gdy 

następnie dochodzi do kwalifikowania poszczególnych obowiązków jako obowiązków starannego 
działania. 

31 Charakterystyczne jest tu pominięcie, że umowa o roboty budowlane jako wzajemna nakłada 
powinność świadczenia przez obie strony. Należy więc zauważyć, że kwestia podstawowego obowiązku 
inwestora, czyli zapłaty umówionego wynagrodzenia, jest nieobecna w analizie charakteru umowy 
o roboty budowlane jako zobowiązania rezultatu. 

32 J� Okolski, Stosunki umowne…, s. 100.
33 Wydaje się, że zdecydowanie zbyt daleko idzie wniosek, który bez szerszego uzasadnienia formu-

łują I� Weiss i R� Jurga, Inwestycje…, s. 12. Przyjmują oni, że w przypadku umów rezultatu zawieranych 
przez inwestora z jednostkami wykonawczymi oraz między tymi jednostkami wykonawca będzie 
ponosił pełną odpowiedzialność za to, że jego czynności nie przyniosły przewidzianych w umowie 
efektów gospodarczych. Natomiast według powołanych Autorów w umowach starannego działania 
wykonawca (np. w przypadku nadzoru autorskiego) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie czynności objętych umową, ale już nie odpowiada za efekty gospodarcze, 
które na podstawie tej umowy miały być osiągnięte, chyba że ich nieosiągnięcie było wynikiem jego 
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wić. Trzeba bowiem dostrzegać, że w piśmiennictwie prawniczym sam podział 
na umowy rezultatu  i  starannego działania dość mocno  się  zakorzenił34. Przy 
czym nie bez racji wskazuje się na istnienie zobowiązań, w których wierzyciel 
zainteresowany  jest  osiągnięciem  określonego  skutku.  Zobowiązania  rezulta-
tu nakładać mają na dłużnika obowiązek osiągnięcia określonego z góry, spre-
cyzowanego rezultatu, przy czym rezultat ten występujący pod postacią okreś-
lonego faktu, w wystąpieniu którego wierzyciel jest zainteresowany, oznaczony 
jest w samej treści zobowiązania35. Natomiast zobowiązania starannego działa-
nia miałyby polegać na tym, że dłużnik zobowiązuje się w nich jedynie do do-
łożenia należytej  staranności w dążeniu do osiągnięcia określonego celu, przy 
czym, co istotne, jego osiągnięcie pozostaje poza treścią zobowiązania. I chociaż 
trudno negować tego rodzaju opis konkretnych stosunków zobowiązaniowych, 
to pod znakiem zapytania należy postawić użyteczność proponowanego podzia-
łu. Wyróżnianie określonej grupy stosunków zobowiązaniowych nie może być 
tylko skutkiem spostrzeżenia, że mają one dowolnie przyjętą cechę charaktery-
styczną (diferentiam specificam). Podstawa podziału musi łączyć się z doniosły-
mi, prawnie uzasadnionymi konsekwencji  jego zastosowania. Natomiast wcale 
nie  jest  takie oczywiste,  że w klasie umownych stosunków zobowiązaniowych 
możemy precyzyjnie wskazać takie, które należą do drugiej, a nie pierwszej gru-
py36. Powszechnie do zobowiązań rezultatu zalicza się np. sprzedaż, dzieło czy 
omawianą tu umowę o roboty budowlane, ale już kwestia zlecenia, tradycyjnie 
traktowana  jako  czystej  postaci  zobowiązanie  starannego  działania,  w  świetle 
proponowanych kryteriów wyróżnienia wcale nie jest taka oczywista. Zarówno 
bowiem definicja ustawowa umowy o roboty budowlane (647 KC), jak i umowy 
zlecenia (art. 734 KC) wskazują, że wierzyciel oczekuje od dłużnika świadczenia, 
w pierwszym wypadku „oddania” przewidzianego w umowie obiektu, w drugim 
natomiast  „dokonania”  określonej  czynności  prawnej.  Prima facie,  trudno  tu 
doszukiwać się jakichś znaczących różnic, w każdej z wymienionych umów opi-

nienależytego działania. Pomijając już wprowadzenie tu pojęcia efektów gospodarczych, nie  jest 
jasne, czym przy umowach starannego działania różnią się wyszczególnione przez autorów przypadki 
odpowiedzialności i dlaczego różnicują ich zakres. 

34 Zob. przykładowo: Z�K� Nowakowski, Zobowiązania rezultatu i starannego działania, RPEiS 1959, 
Nr 2, s. 104 i n.; tenże, Wina i ryzyko jako podstawy odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, 
[w:] Studia z prawa zobowiązań. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Alfredowi Ohanowi-
czowi, Warszawa–Poznań 1979, s. 112; G� Domański, Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego 
działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim, SC 1972, T. X, s. 169 i n.; T� Pajor, 
Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 164 i n.; M� Krajewski, 
Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego ujęcia), PiP 2000, Nr 8, s. 42 i n.; 
A� Machowska, Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania i jej doniosłość dla określenia 
odpowiedzialności kontraktowej, KPP 2002, Nr 3, s. 663 i n. 

35 T� Pajor, Odpowiedzialność dłużnika…, s. 71.
36 Na nieostrość podziału wskazuje M� Krajewski, Zobowiązania rezultatu…, s. 45, 49. 
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sany jest rezultat37, przy czym co zupełnie oczywiste, występujący w innej po-
staci, ale którego osiągnięcie będzie dowodem na wykonanie obu zobowiązań. 
Literalna wykładania obu przepisów nie pozwala zatem na akcentowanie mię-
dzy nimi tak istotnych różnic, jak to się zakłada, wprowadzając podział na zobo-
wiązania rezultatu i starannego działania38. Nie znajdziemy ich także, analizując 
dalsze  przepisy  kodeksu  poświęcone  każdej  z  wymienionych  umów.  W  wy-
padku obu umów, zlecenia i umowy o roboty budowlane, nieosiągnięcie wska-
zanego  w  nich  rezultatu,  tj.  brak  umówionego  obiektu  przy  umowie  o  roboty 
budowlane  i niedokonanie czynności prawnej przy zleceniu, nie będzie per se
przesądzał  o  powstaniu  odpowiedzialności  za  niewykonanie  zobowiązania39. 
Przy czym także nie do udowodnienia  jest apriorycznie przyjmowana teza, że 
dający zlecenie oczekuje od przyjmującego zlecenie  jedynie dołożenia należy-
tej  staranności  przy  wykonywaniu  umowy.  Niejednokrotnie  zamiar  osiągnię-
cia skutku zlecenia (np. złożenie oświadczenia woli prowadzącego do zawarcia 
umowy) będzie przez zleceniodawcę oczekiwany z nie mniejszą intensywnością 
niż odbiór obiektu w umowie o roboty budowlane. Trzeba też mieć na wzglę-
dzie, że przepisy art. 471 i n. na wypadek niewykonania umowy formułują dal-
sze,  i  co  warto  podkreślić,  jednakowe  dla  wszystkich  zobowiązań  przesłanki 
odpowiedzialności kontraktowej. Nie są one zależnie od tego, czy cel zobowiąza-
nia, oczekiwany przez wierzyciela rezultat, został ujęty w treści czynności praw-
nej, czy też nie. W przyjętym przez KC modelu odpowiedzialności kontraktowej 
przesłanką,  która  warunkuje  odpowiedzialność  dłużnika  jest  ustalenie40  przy-
czyny, która spowodowała brak świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 471 in fine 
KC  tylko  niewykonanie  zobowiązania  powstałe  wskutek  okoliczności,  za  któ-
re dłużnik odpowiada, uruchamia jego odpowiedzialność odszkodowawczą. Jak 
zaś powszechnie wiadomo, w myśl art. 472 KC dłużnika z zasady obciąża niedo-
łożenie należytej staranności, i nie ma tu znaczenia, czy chodzi o zobowiązanie 
rezultatu czy starannego działania. Dlatego też nie może dziwić, że w piśmien-

37 T� Dybowski, [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. III, cz. 1, 
red. Z� Radwańskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1981, s. 83, słusznie zauważa, że 
właściwie to każdy stosunek zobowiązaniowy stanowi zobowiązanie rezultatu, ponieważ skutkiem 
prawidłowo spełnionego świadczenia  jest określony rezultat. W ocenie autora podział na zobo-
wiązania rezultatu i starannego działania może nasuwać wiele wątpliwości co do jego poprawności 
i praktycznej doniosłości. 

38 T� Pajor, Odpowiedzialność dłużnika…, s. 87, zwraca uwagę na fakt, że zobowiązania starannego 
działania nie różnią się zasadniczo od innych zobowiązań.

39 F� Zoll, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, T. VI. Suplement, 
red. A� Olejniczaka, Warszawa 2010, s. 11–12, słusznie zauważa, że dla zobowiązań rezultatu nie ma 
w polskim prawie odrębnego reżimu odpowiedzialności. 

40 Merytorycznie takie ujęcie jest poprawne, natomiast dowodowo rzecz ma się inaczej, art. 471 
KC w odniesieniu do tej przesłanki korzysta z preasumptio iuris tantum. 
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nictwie prawniczym mocno popierany  jest postulat  rezygnacji  z posługiwania 
się tym podziałem41. Podzielając ten punkt widzenia, trzeba dodać, że odrzuce-
nie konstrukcji zobowiązania rezultatu w przypadku umowy o roboty budow-
lane  pozwala  uniknąć  związanych  z  nim  uproszczeń  w  odniesieniu  do  odpo-
wiedzialności  wykonawcy  w  przypadku  nieoddania  przez  niego  umówionego 
obiektu. Nie istnieje tu bowiem żaden automatyzm w zakresie powstanie tej od-
powiedzialności,  wręcz  przeciwnie,  działają  ogólne  mechanizmy  rządzące  po-
wstaniem roszczenia o naprawienie szkody. 

IV. Umowa handlowa
Umowa  o  roboty  budowlana  bywa  zaliczana  do  umów  handlowych.  Jak 

się  przyjmuje,  wiąże  się  ona  z  profesjonalnym  prowadzeniem  przez  wyko-
nawcę działalności gospodarczej w określonej formie42. Ma też przemawiać za 
tym  fakt,  że  uwzględniając  jej  istotne  postanowienia,  można  ją  zawierać  tyl-
ko w związku z działalnością gospodarczą43. Ponadto dostrzega się możliwość 
kwalifikowana umowy o  roboty budowlane  jako  jednostronnie  lub dwustron-
nie gospodarczej44, ponieważ najczęściej wykonawca będzie miał status przed-
siębiorcy,  tj.  podmiotu  prowadzącego  działalność  gospodarczą  we  własnym 
imieniu i na własny rachunek. Jak wiadomo, wprowadzenie tego rodzaju kwali-
fikacji związane jest z przeświadczeniem, że istnieje obszerna grupa czynności 
prawnych powiązanych z obrotem gospodarczym (handlowym), która posiada 
odrębną, szczególną regulację prawną45. Przy czym cechy szczególne tej grupy 
umów wynikające z faktu prowadzenia działalności gospodarczej (bez znacze-
nia, czy umowa dochodzi do skutku między przedsiębiorcami, czy też z udzia-
łem  konsumenta)  polegają  na  wysokim  stopniu  swobody  kontraktowania, 
typizacji i szablonowości umów, szczególnym znaczeniu zasad pewności i bez-
pieczeństwa  obrotu,  przewadze  umów  długoterminowych,  złożoności  stosun-
ków  umownych,  ich  stopniowym  nawiązywaniu  i  konkretyzacji,  konieczności 
uwzględniania zmian w okolicznościach warunkujących umowę, wreszcie po-
wstające między stronami stosunki szczególnego zaufania46. 

41 T� Dybowski,  [w:] System prawa cywilnego, T. III, cz. 1, s. 81, Z� Banaszczyk, P� Granecki, 
O istocie należytej staranności, Pal. 2002, Nr 7–8, s. 24. Ostrożniej, J� Jastrzębski, Glosa do wyroku SN 
z 15.3.2012 r., I CSK 330/11, OSP 2012, Nr 12, poz. 123, s. 870, który pisze: „Jestem przeciwny ostremu 
zarysowywaniu granicy między zobowiązaniami rezultatu i starannego działania, w szczególności 
z punktu widzenia zasad odpowiedzialności dłużnika”.

42 K� Padrak, Umowa o roboty budowlane, Zamówienia publiczne. Doradca 2007, Nr 8, s. 68. 
43 S� Włodyka, [w:] System prawa handlowego. Praw umów handlowych, T. V, Warszawa 2011, s. 8.
44 I� Weiss, R� Jurga, Inwestycje…, s. 13.
45 S� Włodyka, [w:] System prawa handlowego, T. V, s. 8.
46 Ibidem, s. 23–24. 

§ 2� Ogólna charakterystyka umowy o roboty budowlane
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Rozdział I� Charakterystyka umowy o roboty budowlane

Abstrahując w tym miejscu od oceny poprawności proponowanego podzia-
łu, w przypadku umowy o roboty budowlane konieczne  jest zgłoszenie nastę-
pujących zastrzeżeń. Konstrukcja art. 647 KC z uwzględnieniem dalszych prze-
pisów Tytułu XVII Księgi Trzeciej KC nie daje podstaw do przyjęcia, że każde 
wykonywanie  umowy  o  roboty  budowlane  dzieje  się  w  ramach  prowadzonej 
przez wykonawcę działalności gospodarczej. Redakcja art. 647 KC nie jest dzie-
łem przypadku. Przepis ten posługuje się wyłącznie pojęciem wykonawcy, bez 
dalszych określeń. Bardziej poprawne byłoby założenie, odwołujące  się do  re-
gulacji  prawa  budowlanego,  że  konieczną  przesłanką  świadczenia  wykonawcy 
może być korzystanie z pomocy osób, mających stosowne uprawnienia budow-
lane47. Nie zmienia to jednak faktu, że wskazane powyżej cechy charakteryzu-
jące umowy gospodarcze  (handlowe) nie  zawsze wystąpią w przypadku umo-
wy  o  roboty  budowlane.  Przy  czym  zmieniając  nieco  punkt  widzenia,  trzeba 
podkreślić, iż zaliczeniu umowy o roboty budowlane do umów gospodarczych 
(handlowych) towarzyszy jasno określony cel. Wykonawca spełniając świadcze-
nie,  zmuszony byłby  sprostać wyższym wymaganiom48. Uzasadniać miałby  to 
przepis art. 355 § 2 KC, zgodnie z którym należytą staranność dłużnika (przed-
siębiorcy) w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej okre-
śla  się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru  tej działalności. Nie ulega 
kwestii, że kodeks posługuje się miernikiem zachowania zobiektywizowanym49, 
niezależnym  od  indywidualnych  cech  i  właściwości  dłużnika50.  Konstruując 
wzorzec zachowania się w odniesieniu do profesjonalistów, należy uwzględniać 
bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  ustawy,  zasady  zawodowe,  normy  prawa 
korporacyjnego, wskazówki wypływające z istoty wykonywanej funkcji, z zasad 
etyki zawodowej, jak również ustalonych zwyczajów, jeżeli były znane poszko-
dowanemu51. W tej sytuacji nie ma podstaw dowodzenie obciążającego profe-
sjonalistów  podwyższonego  miernika  staranności52,  jest  on  bowiem  taki,  jaki 
wynika ze wskazanych wyżej kryteriów53. Inna rzecz, że profesjonalizm dłużni-

47 C� Woźniak, [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, 
red. H� Kisilowska, Warszawa 2010, s. 459.

48 S� Włodyka, [w:] System prawa handlowego, T. V, s. 26, I� Weiss, R� Jurga, Inwestycje…, s. 13, 
z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko wykonawcy będącego przedsiębiorcą. Podobnie na tle umowy 
o nadzór autorski D� Wapiska, Umowa o nadzór…, s. 427.

49 A� Olejniczak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Zobowiązania – część ogólna, T. III, cz. 1, 
red. A Kidyba, Warszawa 2010, s. 42.

50 Tak też np. wyrok SA w Katowicach z 30.4.1993 r., I ACr, OSA 1994, Nr 1, poz. 7.
51 B� Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność profesjonalistów, Prawo i Życie 1997, Nr 46, 

s. 3.
52 Tak np. SN w wyroku z 22.11.2002 r., IV CKN 1526/00, OSP 2003, Nr 12, poz. 159.
53 Tak też W� Katner, [w:] System prawa handlowego. Prawo umów, T. V, red. S� Włodyka, War-

szawa 2011, s. 294.


