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Udział podwykonawców może prowadzić do podniesienia jakości, a także redukcji cza-

su i kosztów realizowanego przedsięwzięcia budowlanego. Zatrudniając podwykonawców, ge-

neralny wykonawca może skoncentrować się na zarządzaniu i realizacji kluczowych procesów. 

Firmy podwykonawcze dostarczają specjalistów, technologie, sprzęt. Udział podwykonawców  

w realizacji przedsięwzięcia budowlanego może jednak także być związany z pewnym ryzykiem. 

Dlatego szczegółowy zakres obowiązków i praw stron generalny wykonawca powinien uzgodnić 

z podwykonawcą w umowie o podwykonawstwo. Dobrze przygotowana umowa gwarantuje do-

brą współpracę, z uniknięciem roszczeń i wzajemnych pretensji. W artykule przedstawiono za-

gadnienia dotyczące wyboru podwykonawcy robót, a także przepisy prawne obowiązujące        

w Polsce związane z podwykonawstwem. Zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych 

wśród firm podwykonawczych, dotyczących umów zawieranych z generalnymi wykonawcami. 

 

 
Słowa kluczowe: podwykonawca, umowy o podwykonawstwo, roboty budowlane  

 

 

WSTĘP  

Generalne wykonawstwo to jeden z najbardziej popularnych w Polsce systemów 

realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W systemie tym generalny wykonawca zobo-

wiązuje się wobec inwestora do wykonania całości powierzonych mu robót. 

W założeniu generalny wykonawca dysponuje własnymi zasobami do realizacji przed-

sięwzięcia, jednak w przypadku ograniczonych zdolności produkcyjnych lub np. ko-

nieczności realizacji robót specjalistycznych może on zlecić wykonanie części robót 

podwykonawcom. W praktyce zdarza się również, że generalny wykonawca podejmuje 

się jedynie zarządzania, podzlecając wykonanie wszystkich robót wyspecjalizowanym 

firmom.  

Zatrudnianie firm podwykonawczych jest popularne w wielu krajach. W pracach 

[2, 14, 18] wskazano, że podwykonawstwo odgrywa znaczącą rolę w realizacji więk-
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szości inwestycji budowlanych. Kumaraswamy i Matthews [8] podają, że przeciętnie 

80% do 90% wszystkich robót budowlanych jest powierzanych podwykonawcom.  

Literatura wskazuje wiele zalet stosowania podwykonawstwa. Jedną z podsta-

wowych jest fakt, że ta forma realizacji rozwiązuje problem związany z wykonaniem 

prac specjalistycznych wymagających doświadczenia czy odpowiednich środków [5]. 

Podwykonawstwo może poprawiać jakość, a także redukować czas i koszt realizacji 

inwestycji. Wyspecjalizowani podwykonawcy są zazwyczaj w stanie zrealizować prace 

budowlane szybciej i niższym koszem niż generalny wykonawca [2].  

Bez względu na formę i zakres przekazania realizacji podwykonawcom, gene-

ralny wykonawca jest odpowiedzialny za całość robót, a za zadania podwykonawców 

odpowiada jak za własne. Oznacza to, iż ryzyko wyboru niewłaściwego podwykonawcy 

spoczywa wyłącznie na nim. Stąd tak ważne stają się zagadnienia wyboru kompetent-

nego podwykonawcy. 

Istotnym elementem definiującym zakres współpracy  będzie umowa jaką strony 

podpiszą. Umowa o podwykonawstwo powinna określić zakres praw i obowiązków 

stron i jednocześnie być zgodna z obowiązującym w Polsce prawem. Dobrze przygoto-

wana będzie gwarantować dobrą współpracę, z uniknięciem roszczeń i wzajemnych 

pretensji. Błędy i niedociągnięcia popełnione w zapisach umownych w istotny sposób ją 

utrudnią i skomplikują, prowadząc w ostateczności do rozstrzygnięć na salach sądo-

wych. 

W artykule przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wyboru podwykonaw-

cy robót i podstawowe problemy związane z umowami o podwykonawstwo. Zaprezen-

towane zostaną wyniki badań, przeprowadzonych wśród firm podwykonawczych, doty-

czących umów zawieranych z generalnymi wykonawcami. 

1. SPOSOBY WYBORU PODWYKONAWCÓW 

Powierzając wykonanie prac podwykonawcy, generalny wykonawca bierze na 

siebie odpowiedzialność za właściwe ich wykonanie. Szczególnego znaczenia nabiera 

zatem wybór odpowiedniego podwykonawcy. Wiele autorów uważa, że od wyboru 

właściwych podwykonawców zależy pomyślne zakończenie realizacji inwestycji [2, 3, 

8, 14, 17].  

Zasady doboru podwykonawców zależą od wykonawcy. Ogólnie można wyróż-

nić dwie podstawowe metody wyszukiwania podwykonawców przez generalnych wy-

konawców: 

 przez publiczne zaproszenie (media, internet); 

 przez prywatne zaproszenie (bazując na rekomendacjach firm wykonawczych 

czy inwestorów, własnym doświadczeniu i znajomości rynku).  

Decyzja o wyborze podwykonawcy powinna być poprzedzona wstępną selekcją 

(prekwalifikacją), która pozwala na zidentyfikowanie podwykonawców mających od-

powiednie zasoby i środki do realizacji powierzonych im prac. Doświadczenie wskazu-

je, że wybór podwykonawcy, biorąc pod uwagę jedynie cenę nie jest właściwy. Dużo 

bardziej efektywna jest tu selekcja z uwzględnieniem różnych kryteriów. W tabeli 1 

przedstawiono najczęściej wymieniane pozacenowe kryteria wstępnej selekcji podwy-
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konawców. Oczywiście z drugiej strony podwykonawca musi podjąć decyzję, czy jest 

w stanie realizować planowany dla niego do realizacji zakres prac. 

Tabela 1. Kryteria prekwalifikacji podwykonawców 

Kryteria Przykładowe podkryteria 

Sytuacja finansowa 

 stabilność finansowa; 

 obroty, zysk, zobowiązania, należności; 

 posiadane środki finansowe i zdolność kredytowa; 

Możliwości techniczne 

 doświadczenie; 

 sprzęt i wyposażenie; 

 kadra. 

Zdolności organizacyjne 

 wcześniejsze inwestycje i ich jakość; 

 polityka kontroli jakości; 

 system zarządzania jakością; 

 zarządzanie przedsięwzięciami; 

 doświadczenie kadry technicznej; 

 wiedza menedżerska. 

Przestrzeganie zasad BHP 

 wypadkowość;  

 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 polisa ubezpieczeniowa.  

Reputacja 

 wcześniejsze niepowodzenia w realizowanych przedsięwzię-

ciach; 

 długość czasu działalności firmy; 

 wcześniejsze relacje z klientami; 

 współpraca z kontrahentami. 

Źródło: [15] 

W literaturze można znaleźć niewiele modeli matematycznych selekcji wspoma-

gających proces wyboru podwykonawcy. Modele takie zaprezentowano m.in. w [1, 3, 6, 

12, 15, 17] . 

Generalni wykonawcy często oceniają firmy podwykonawcze po zakończonej 

współpracy. Jest to dla nich wskazówka odnośnie kompetencji poznanego podwyko-

nawcy. Udana realizacja robót staje się często początkiem współpracy długofalowej.  

Sprawdzona firma to bardzo częsty sposób wyboru podwykonawcy w Polsce [10]. Wy-

konawcy pomijają wówczas tryby przetargowe, podejmując po raz kolejny współpracę    

z wybranym podwykonawcą. Na taką formę częstego pozyskiwania zleceń, a więc kon-

takty własne z generalnym wykonawcą (wynik poprzedniej – udanej współpracy) wska-

zują także firmy podwykonawcze [11]. 

2. REGULACJE PRAWNE ZAWIERANIA UMÓW Z PODWYKONAWCAMI  

Przepisy prawne dotyczące umów o roboty budowlane zawarte są w Kodeksie 

Cywilnym (k.c.) z dnia 23 kwietnia 1964 r. [7] w tytule XV „Umowa o dzieło”                

i w tytule XVI „Umowa o roboty budowlane” oraz w ustawie „Prawo zamówień pu-

blicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. [16]. Umowami o podwykonawstwo są umowy, 

których przedmiotem jest wykonanie robót składających się na obiekt stanowiący 

przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach zawartej z inwestorem umowy o roboty 

budowlane. Nie są natomiast umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 647 §5 

k.c. umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do 

wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą 

materiałów budowlanych. 



PROBLEMY WYBORU I ZAWIERANIA UMÓW Z FIRMAMI PODWYKONAWCZYMI 

201 

2.1. Umowy o podwykonawstwo - Kodeks cywilny (k.c.)  

Zgodnie z art. 647
1
k.c. (§1) w umowie o roboty budowlane zawartej między in-

westorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które 

wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawar-

cia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest 

zgoda inwestora, wydana w ciągu 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę 

umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wy-

konania robót określonych w umowie lub projekcie. Jeżeli inwestor, w tym terminie nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy (art. 647
1
kc §2). Podobne zasady dotyczą zawarcia przez podwykonawcę umo-

wy z dalszym podwykonawcą, gdzie wymagana jest zgoda inwestora i wykonawcy (art. 

647
1
k.c. §3). Wymóg wyrażenia zgody dotyczy również ewentualnych zmian i uzupeł-

nienia kontraktu. Inwestor może wyrazić zgodę na zawarcie umowy o wykonanie robót 

budowlanych wykonawcy z podwykonawcą w każdy sposób, nawet dorozumiany [4]. 

Zatrudnienie podwykonawcy bez zgody inwestora stanowi wykonywanie świadczenia 

w sposób sprzeczny z umową. Inwestor ma prawo wówczas do odstąpienia od umowy 

albo powierzenia dalszego wykonywania umowy innej osobie na koszt i ryzyko wyko-

nawcy.  

Umowy z podwykonawcami robót budowlanych powinny być dokonane w for-

mie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 647
1
k.c. § 4). Umowa z podwykonawcami  

zawarta z pominięciem formy pisemnej będzie nieważna. Oznacza to, że zarówno faktu 

istnienia, jak i treści umowy zawartej w innej formie niż pisemna nie można dowodzić 

przy pomocy świadków lub innych niż dokumenty środków dowodowych. Częścią 

składową umowy jest, wymagana odrębnymi przepisami, dokumentacja projektowa. 

Określenie granic podwykonawstwa jest o tyle istotne, że w razie wątpliwości, co do 

zakresu przedmiotu zamówienia wykonanego przez podwykonawcę, poczytuje się, iż 

wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część skła-

dową umowy. 

Zawierający umowę z podwykonawcą inwestor i wykonawca ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

podwykonawcę (art. 647
1
k.c. § 5). Oznacza to, że podwykonawca może żądać całości 

lub części świadczenia od inwestora i wykonawcy łącznie, od kilku z nich lub od każ-

dego z osobna, a zaspokojenie podwykonawcy przez którykolwiek z podmiotów zobo-

wiązanych  do zapłaty (dłużników) zwalnia pozostałych (art. 366, §1 k.c.). Wszyscy 

dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela. 

Rozwiązanie to jest bardzo ważne z punktu widzenia podwykonawców, ponieważ służy 

zabezpieczeniu ich interesów. Podwykonawca może domagać się zapłaty od inwestora, 

pod warunkiem, że wcześniej inwestor wyraził zgodę na zawarcie przez wykonawcę 

umowy podwykonawczej. Odmienne postanowienia umów, o których mowa w art. 

647
1
k.c. są nieważne (§ 6). 

2.2. Zatrudnienie podwykonawców wg Prawa zamówień publicznych  

Zgodnie z art. 139 pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje sie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy 

(pzp) nie stanowią inaczej. 
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Zasada zawarta w 647
1
k.c. (§1) ma również swoje odzwierciedlenie w przepi-

sach ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp). Zamawiający żąda wskazania przez 

wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom 

(art. 36 ust. 4 i 5 pzp). Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwyko-

nawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 

zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub 

całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Wyłącznie specyfika 

zamówienia może być powodem wyłączenia udziału podwykonawców w wykonywaniu 

zamówienia lub jego części. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę      

w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, ale nie 

może na tym etapie żądać podawania nazw (firm) podwykonawców. Ustawa pzp nie 

określa również maksymalnego zakresu robót, które można powierzyć podwykonaw-

com. Wykonawca może zatem nawet całość zadania podzlecić innemu podmiotowi. 

Zamawiający ma również prawo wskazywania w specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia, której części zamówienia wykonawca nie można powierzyć podwykonaw-

com.  Umowa w sprawie zamówień publicznych wymaga, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.  

3. PODWYKONAWCA NA KONTRAKTACH WG WZORÓW FIDIC   

Wzory kontraktów FIDIC są znane i rozpowszechniane na świecie jako przykłady 

dobrych rozwiązań. Słyną z tego, iż rozsądnie utrzymują równowagę między wymaga-

niami i interesami stron oraz sprawiedliwie dzielą ryzyko, zagrożenia i odpowiedzialność 

– w zależności od przyjętego wzoru kontraktu. Precyzyjne określone procedury obejmują 

najważniejsze zdarzenia na kontrakcie, jak np.: rozpoczęcie robót, obmiary, wyceny robót 

wprowadzanie zmian, roszczenia. Kontrakty FIDIC nie są wymieniane do stosowania     

w żadnych przepisach polskiego prawa. Wzrost popularności kontraktów FIDIC w Polsce 

jest powiązany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (2004 rok), ponieważ bar-

dzo często bywają wskazywane do stosowania w publicznych przedsięwzięciach budow-

lanych finansowanych z funduszy unijnych. Oczywiście warunki Kontraktowe FIDIC 

były znane i stosowane w Polsce już wcześniej, jednak głównie w inwestycjach sektora 

prywatnego. 

Najczęściej stosowane w Polsce są dwa wzory warunków kontraktowych FIDIC 

– tzw. „czerwona książka” nosząca tytuł: Warunki Kontraktu dla budowy – dla robót 

inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego [19] i tzw. „książka 

żółta” – Warunki Kontraktu dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę [20]. 

Warunki Ogólne wzorów kontraktów FIDIC, które przedstawiają prawa i obo-

wiązki stron (Zamawiającego i Wykonawcy) zawierają zapisy dotyczące podwykonaw-

ców robót. Przede wszystkim znajdziemy tu definicję podwykonawcy, która zgodnie         

z klauzulą 1.1.2.8 brzmi [19]: „Podwykonawca” jest to osoba wymieniona w Kontrak-

cie jako Podwykonawca”. Z dalszych zapisów wynika, że Wykonawca (którego należy 

tu rozumieć jako generalnego wykonawcę) ma obowiązek przedstawić każdego podwy-

konawcę Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Zgody na podzlecenie nie musi uzyski-

wać tylko wówczas, jeżeli Podwykonawca dla tego podzlecenia został wymieniony       
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w Kontrakcie. Dodatkowo Inżyniera należy powiadamiać o dacie rozpoczęcia prac każ-

dego podwykonawcy z 28-dniowym wyprzedzeniem [19].  

Ponadto, w treści kontraktu pojawia się tzw. mianowany (wyznaczony) podwy-

konawca. Zgodnie z klauzulą 5.1 oznacza on takiego Podwykonawcę, który [19]: jest 

wymieniony w Kontrakcie jako Wyznaczony Podwykonawca lub ma być zatrudniony 

przez Wykonawcę jako Podwykonawca na polecenie Inżyniera na mocy kl. 13. 

Mianowany podwykonawca to taki, którego do realizacji robót na kontrakcie 

wprowadza Zamawiający, chcąc zapewnić sobie, aby część robót była wykonywana 

przez wybraną przez niego firmę, a nie przez samego Wykonawcę lub jego podwyko-

nawcę. Tak wskazany podwykonawca zostaje zatrudniony przez generalnego wyko-

nawcę. Tylko w uzasadnionych przypadkach i za powiadomieniem Inżyniera na piśmie 

(np.: podanie dowodów, że podwykonawca nie jest wystarczająco kompetentny) Wyko-

nawca może odmówić zatrudnienia wskazanego podwykonawcy.  

Wyznaczony podwykonawca, jest traktowany na kontrakcie w sposób szczegól-

ny. Przy rozliczeniach miesięcznych inżynier może zażądać od Wykonawcy dowodu, że 

Wyznaczony Podwykonawca otrzymał kwoty, które są mu należne za poprzednie okre-

sy. Gdyby płatności zostały pominięte, Zamawiający może zapłacić Wyznaczonemu 

Podwykonawcy bezpośrednio, chyba że Wykonawca przedstawi dowody, dla których 

wstrzymał lub odmówił tych zapłat.  

Wzory kontraktów FIDIC odnoszą się do pewnych kwestii dotyczących podwy-

konawców (np. odpowiedzialności wykonawcy za działania podwykonawców) jednak 

nie precyzują szczegółowo praw i obowiązków między nimi. Warto natomiast zazna-

czyć, że istnieje wzór podzlecenia dla robót, dostaw i usług [21], którym w przypadku 

realizacji kontraktów wg FIDIC (choć oczywiście nie tylko) warto się posiłkować.    

Wyznaczony podwykonawca to z punktu widzenia Zamawiającego wygodny 

podmiot na kontrakcie. Jednak dla generalnego wykonawcy narzucenie współpracy  

z nieznanym podwykonawcą może być ryzykowne tym bardziej, że jest on odpowie-

dzialny za działanie każdego podwykonawcy na kontrakcie, w tym także podwykonaw-

cy wyznaczonego. Z tego powodu ważne jest, aby Zamawiający zawsze rozważył ko-

nieczność wyznaczania podwykonawców i nie nadużywał tej możliwości. Mimo iż 

wzory warunków kontraktowych FIDIC umożliwiają powołanie przez Zamawiających 

wyznaczonych podwykonawców, jest to możliwe wyłącznie w sektorze prywatnym, 

prawo zamówień publicznych nie zezwala na taką praktykę. 

4. ZAKRES UMOWY O PODWYKONAWSTWO  

Sfera współdziałania i/lub braku współdziałania wykonawcy i podwykonawcy 

winny być przedmiotem umowy podwykonawczej. Część zagadnień, która powinna zo-

stać objęta ustaleniami, determinowana jest relacjami pomiędzy wykonawcą a inwesto-

rem, które odpowiednio muszą zostać przeniesione na stosunki z podwykonawcą.   

Obejmują one m.in.: zorganizowanie w odpowiedniej części procesu budowy, 

z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

określenie zakresu robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub z pomocą 

dalszych podwykonawców; dostarczenie dokumentacji, maszyn lub urządzeń, jeśli stro-

ny umówiły się co do ich dostarczenia przez inwestora lub wykonawcę; przyjmowanie, 
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na żądanie podwykonawcy, wykonanych robót częściowych w miarę ich ukończenia; 

zasady dokonywania odbiorów i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

Opisane powyżej uwarunkowania mogą wynikać z regulacji ustawowych, wtedy 

też ich obecność w umowie ma na celu ukazanie woli przyjęcia przez strony umowy 

tych przepisów ustawowych, głównie kodeksu cywilnego, których stosowanie może być 

w umowie modyfikowane. Dotyczyć to może np.: obowiązku każdorazowego, nie-

zwłocznego zawiadamiania wykonawcy o wadach dokumentacji projektowej lub innej 

dokumentacji technicznej, procedury usuwania tych uchybień i udzielania wytycznych 

lub przekazywania wskazań pochodzących od inwestora; obowiązku każdorazowego 

zawiadamiania wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót za-

nikających lub ulegających zakryciu oraz odbioru takich robót. Część ustaleń dotyczą-

cych współdziałania przy wykonywaniu umowy posiada ścisły związek z ustaleniami  

w przedmiocie rozliczeń stron umowy. Obejmuje to m.in.: określenie podmiotu obo-

wiązanego do uzyskania zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic            

i chodników na potrzeby budowy oraz uiszczania opłat z tym związanych; zasady rozli-

czenia kosztów dostawy mediów niezbędnych do wykonywania robót przez podwyko-

nawcę; zasady rozliczenia poniesionych przez wykonawcę kosztów ubezpieczenia ry-

zyk związanych z prowadzonymi robotami lub mieniem znajdującym się na terenie bu-

dowy.  

Precyzyjne określenie zasad współdziałania stron, obok usprawnienia organiza-

cji procesu budowy, służy jednak również zbudowaniu w obrębie umowy sankcji, jakie 

strony przewidują na wypadek nienależytego wykonywania umowy. Do najbardziej po-

pularnych należą kary umowne. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość za-

strzeżonej kary jest dopuszczalne tylko, jeżeli strony postanowiły tak w umowie. Pod-

stawą naliczania kar umownych mogą być [4]:  

 w stosunku do wykonawcy: opóźnienia w dostarczeniu wymaganej i określo-

nej w umowie dokumentacji, opóźnienia w przekazaniu podwykonawcy tere-

nu budowy w stosunku do terminu określonego w umowie, opóźnienia w do-

starczeniu materiałów i urządzeń poza terminy określone w harmonogramie 

dostaw, przypadku odstąpienia od umowy przez podwykonawcę z powodu 

naruszenia umowy przez wykonawcę lub wskutek okoliczności, za które 

podwykonawca nie odpowiada; 

 w stosunku do podwykonawcy – opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu ca-

łości robót objętych umową poza terminy określone w harmonogramie reali-

zacji umowy, opóźnienia w dotrzymaniu terminów realizacji poszczególnych 

etapów robót wynikających z harmonogramu realizacji umowy, opóźnienia  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi. 

5. PODWYKONAWSTWO W ŚWIETLE BADAŃ 

W badaniach ankietowych przeprowadzonych w okresie od marca do maja 2011 r. 

[13] wzięli udział przedstawiciele 37 firm podwykonawczych, działających na polskim 

rynku budowlanym. Celem badań było m.in. poznanie opinii podwykonawców na temat 

umów o podwykonawstwo. Przedsiębiorstwa działające na rynku powyżej 10 lat stanowi-

ły 54% badanych, pozostałe działały na rynku budowlanym poniżej 10 lat. W 35% przed-
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siębiorstw zatrudnionych było do 10 pracowników, 11-20 (30%), 21-50 osób (14%), 

51-250 osób (16%) i dwa przedsiębiorstwa zatrudniały powyżej 250 osób.  

Rysunek 1 przedstawia wymieniane przez badane firmy źródła pozyskiwania zle-

ceń. 

 

Rys. 1. Źródła pozyskiwania zleceń przez podwykonawców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13] 

Podwykonawcy pozyskiwali zlecenia głównie przez kontakty własne (92%) i od 

generalnego wykonawcy (62%). Nieco rzadziej wymieniany był Internet, znajomi czy 

prasa. Jak widać, głównym źródłem pozyskiwania zleceń są kontakty własne powstałe 

np. w wyniku poprzedniej współpracy.  

W opinii badanych podwykonawców 68% potwierdziło, że generalni wykonaw-

cy wywiązują się z umów z podwykonawcami, a tylko 8% stwierdziło, że nie.  

Na rysunku 2 przedstawiono wymienione przez podwykonawców kryteria wy-

boru zlecenia. 

 

Rys. 2. Kryteria wyboru zleceń przez podwykonawców 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13] 

Jako kryterium wyboru zlecenia wymieniano najczęściej: reputację i solidność 

firmy wykonawczej (73%), a także potencjalny zysk (68%). Za najważniejsze elementy 

umowy uznano cenę, następnie przedmiot umowy oraz termin realizacji umowy. Na 
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następnych miejscach znalazły się forma płatności, okres gwarancji, obowiązki stron, 

kary umowne i warunki odstąpienia od umowy.   

Co szósty podwykonawca w swojej praktyce odstąpił od umowy. 24% respon-

dentów przyznało się do płacenia kar umownych. Jak wykazały badania, 78% firm ko-

rzystało z porady prawnej, konsultując treść umowy podwykonawczej przed jej podpi-

saniem. Pozostałe 22% firm nie korzysta z usług prawnych. Opierają się oni głównie na 

swoim doświadczeniu. 

6. BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE W UMOWACH O PODWYKONAWSTWO 

Analiza treści umów podwykonawczych oraz studia literatury z tego zakresu [9] 

pozwoliły na zestawienie niedociągnięć pojawiających się w umowach z podwykonaw-

cami, które mogą mieć wpływ na wzajemne relacje stron.  

W umowach brakuje niekiedy oświadczenia wykonawcy o uzyskaniu wszelkich 

niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót pozwoleń oraz o dysponowaniu środ-

kami finansowymi pozwalającymi na przeprowadzenie prac oraz zapłatę wynagrodze-

nia. Przy braku takich pozwoleń np. zezwolenia na wycinkę drzew praca zostaje 

wstrzymana na czas uzyskania zezwolenia, w efekcie czego podwykonawca nie ma 

szansy na dotrzymanie terminów umowy i wykonawca żąda od niego wypłaty kary za 

zwłokę. Jeśli podwykonawca dysponuje odpowiednim oświadczeniem, to wykonawca 

nie może żądać pieniędzy. 

Niejednoznaczne określenie przedmiotu umowy może być podstawą do sporów 

pomiędzy stronami. Określenie np. „kompleksowe wykonanie robót” bez uszczegóło-

wienia daje podstawę do szerokiej interpretacji przedmiotu umowy. 

Umowa powinna zawierać opis prac budowlanych, technologii ich wykonania 

oraz wymieniać materiały, które mają być użyte przez podwykonawcę w uzgodnionym 

przez strony umowy terminie w zamian za umówione wynagrodzenie. Z reguły zakres 

robót do wykonania zawierają załączniki do umowy, w samej zaś umowie nie ma na ten 

temat zdania. Nie ma też często zapisów określających, kto jest odpowiedzialny za do-

starczenie materiałów, czy też sprzętu potrzebnego do realizacji zakresu robót określo-

nego umową. Często załączniki zawierają nieścisłości, nie wszystko też jest w nich ure-

gulowane, np. kto ma uporządkować plac budowy. 

Czas wykonania robót może być określony w umowie jako sztywne daty kalen-

darzowe rozpoczęcia i zakończenia prac albo przelicza się go na tygodnie (lub miesiące) 

od chwili przekazania części placu budowy (lub podpisania mowy). Do umowy dołącza 

się harmonogram, z którego dokładnie wynika, kiedy i jakie prace powinny zostać wy-

konane. Umowa powinna przewidywać odstępstwa od terminów, np. w razie opóźnienia 

w przekazaniu terenu budowy, konieczności wykonania robót dodatkowych, działania 

sił wyższych lub ekstremalnych warunków klimatycznych. 

Wykonawca może również zażądać od podwykonawcy zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy i zakończenia robót, a także usunięcia w terminie usterek lub 

wad. Najbardziej popularną formą zabezpieczenia są gwarancje bankowe i ubezpiecze-

niowe. Mogą one dotyczyć m.in.: dobrego wykonania, usunięcia usterek, rozliczenia 

zaliczki. Dlatego wiele firm woli korzystać z gwarancji ubezpieczeniowej. Niektóre de-

cydują się także na ubezpieczenie prowadzonej działalności. 
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PODSUMOWANIE 

Umowy o podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane to po-

wszechna praktyka. Polskie przepisy nie zawierają jednak ani definicji umowy o pod-

wykonawstwo robót budowlanych ani też, za wyjątkiem kilku przypadków, nie regulują 

praw i obowiązków stron podpisujących tego typu umowy. Polskie prawo reguluje for-

mę umowy o podwykonawstwo, wymóg zgody inwestora na zatrudnienie podwyko-

nawcy oraz kwestie odpowiedzialności inwestora i wykonawcy (generalnego wyko-

nawcy) za płatność wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

Praktyka pokazuje również, iż pomimo tego, że umowy o podwykonawstwo są 

często stosowane jednak ciągle można w nich natrafić na błędy i niedociągnięcia, które 

w istotny sposób mogą skomplikować współpracę pomiędzy stronami. 
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PROBLEMS OF SELECTING AND CONCLUDING CONTRACTS WITH 

SUBCONTRACTORS 

 

Summary  

The participation of subcontractors in a project can result in cost, risk and employment 

reduction. By employing subcontractors, the general contractor can concentrate on the key 

activity. Subcontractors provide specialists, technologies, equipment and work methodology. 

The participation  of subcontractors in a project can also generate some risk. For this reason, a 

subcontract has to specify in detail the obligations and rights of subcontractors. A well-written 

subcontract can reduce the risk of its incorrect performance and ensure the right relationship 

between the parties. The authors present the issues concerning the selection of subcontractors 

and the Polish regulations governing construction contracts and subcontracts. The article 

describes the scope of subcontracts with some errors occurring in practice. The results of 

research related to construction subcontracts are also presented in the article. 
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