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Krzysztof KACZOREK, Mariola KSI��EK 

ROZWI�ZYWANIE KONFLIKTÓW
W BUDOWNICTWIE 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono najcz��ciej praktykowane metody rozwi�zywania konfliktów 

budowlanych. Ponadto zaprezentowano autorsk� procedur� wyboru metody rozwi�zania sporu przy 
uwzgl�dnieniu ró�nego typu zmiennych decyzyjnych. W opinii autorów, zaproponowany algorytm 
post�powania mo�e przyczyni� si� do znacznego usprawnienia procesu rozstrzygania ró�nego typu 
konfliktów w budownictwie. 

WST�P 
Obecnie, z uwagi na znaczny stopie� skomplikowania realizacji procesu inwestycyjnego, 

nie jest mo�liwe oszacowanie wyst�pienia wszystkich przeciwno�ci, jakie mog� zaistnie�
w trakcie jego realizacji (np.: wskutek spektakularnego wzrostu cen �rodków produkcji 
budowlano-monta�owej, czy wyst�pienia specyficznych warunków atmosferycznych). W 
nast�pstwie takiego stanu rzeczy, zaistniałe z ró�nych przyczyn (w trakcie realizacji 
inwestycji, lub po jej zako�czeniu) odst�pstwa i opó�nienia od warunków brzegowych 
kontraktu z reguły generuj� spory budowlane, które – podobnie, jak skomplikowana jest 
natura inwestycji –równie� s� niezwykle zło�one. W opinii autorów, stosowanie procedur i 
warunków kontraktowych FIDIC we współcze�nie realizowanych przedsi�wzi�ciach 
budowlanych w Polsce, coraz cz��ciej staje si� norm� na ka�dym etapie wykonania 
inwestycji, zarówno przy umowach mi�dzynarodowych, jak i krajowych. 

1. GŁÓWNE PRZYCZYNY KONFLIKTÓW BUDOWLANYCH 
Realizacja ka�dego budowlanego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego to proces niezwykle 

trudny, skomplikowany i wieloetapowy, wymagaj�cy wła�ciwej współpracy wszystkich jego 
uczestników (tj.: inwestora, in�yniera, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru, 
projektanta i inwestora zast�pczego). Jednak�e, im wi�kszy stopie� skomplikowania 
inwestycji, tym trudniej jest unikn�� zaistnienia ewentualnych sporów pomi�dzy 
uczestnikami procesu budowlanego. Istnieje bowiem bardzo wiele przyczyn potencjalnych 
konfliktów budowlanych. Spór z reguły sprowadza si� do kwestii finansów i czasu realizacji. 
Przykładowo, inwestorowi zale�y przede wszystkim na tym, aby obiekt wykonany w 
mo�liwie najkrótszym czasie, w ramach zało�onego bud�etu. Natomiast z punktu widzenia 
wykonawcy - zmiana zakresu prac oraz przesuni�cie przez inwestora terminu rozpocz�cia 
okre�lonych robót, mo�e umo�liwi� mu uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia (w 
przypadku robót dodatkowych), b�d� przyczyni� si� do poniesienia przez niego strat 
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(zwi�kszone koszty procesu budowlanego). Wspomniane aspekty mog� przykładowo 
stanowi� �ródło roszcze� wykonawcy w stosunku do inwestora, którego celem jest uzyskanie 
dodatkowego wynagrodzenia oraz mo�liwo�ci przedłu�enia (bez kar umownych) czasu 
realizacji inwestycji. 

Znaczna cz��� konfliktów budowlanych wynika równie� z nieprecyzyjnego okre�lenia 
praw i obowi�zków uczestników procesu inwestycyjnego. Poniewa� proces realizacji 
przedsi�wzi�cia budowlanego jest coraz bardziej zło�ony, to istotne znaczenie dla sprawnego 
wykonania inwestycji ma umowa, zawarta pomi�dzy inwestorem i wykonawc�, zgodnie z 
przepisami obowi�zuj�cymi w danym pa�stwie. W opinii autorów, kontrakt powinien by�
sformułowany w sposób czytelny i jednoznacznie zrozumiały dla obu stron. Dodatkowo, 
powinny zosta� w nim szczegółowo, bezdyskusyjnie i precyzyjnie okre�lone trzy 
najwa�niejsze jego aspekty, a wi�c: przedmiot umowy, termin wykonania oraz 
wynagrodzenie dla wykonawcy.  

Niestety, polskie prawo z natury charakteryzuje si� znaczn� niedoskonało�ci� i 
nieprecyzyjnym sformułowaniem wielu zapisów. Przykładowo, w art. 29, p. 1, p. p .2. Prawa 
Budowlanego [3] zamieszczono nast�puj�cy zapis: „Pozwolenia na budow� nie wymaga 
budowa: (…) wolno stoj�cych parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz 
przydomowych oran�erii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym 
ł�czna liczba tych obiektów na działce nie mo�e przekracza� dwóch na ka�de 500 m2

powierzchni działki (…)” [3]. Czy istnieje mo�liwo�� wła�ciwej i jednoznacznej – oczywi�cie 
w odniesieniu do budownictwa – interpretacji powy�szej reguły? Niestety nie ma takiej opcji, 
poniewa�: 
– W odniesieniu do liczby budynków – dwie budki na ka�de 500 m2. Je�li wła�ciciel 

dysponuje powierzchni� 490 m2 działki? Zgodnie z liter� prawa na takim obszarze nie 
wolno wybudowa� �adnego obiektu. 

– Je�li natomiast wła�ciciel dysponuje powierzchni� 5000 m2 działki? Czy zgodnie z 
prawem mo�liwa jest wtedy budowa a� 20 budynków, usytuowanych bardzo blisko siebie 
(w stosunku do potencjalnej ich odległo�ci na obszarze od 500 m2)? Oczywi�cie w zapisie 
tym nie uwzgl�dniono kwestii wła�ciwego zag�szczenia obiektów na danym terenie. 

– Kolejne w�tpliwo�ci wywołuje stwierdzenie „wolno stoj�cy”. Kiedy wła�ciwie budynek 
jest wolno stoj�cy? Mo�na przyj��, �e wtedy, gdy jego konstrukcja pracuje niezale�nie od 
innych budynków, posiada on niezale�ny fundament oraz dach. W takim przypadku nale�y 
zada� pytanie o kwesti� dylatacji. Czy spełni ona rol� wystarczaj�cej przegrody dla 
okre�lenia budynku, jako „wolno stoj�cego”, poniewa� nie zdefiniowano odległo��, w 
jakiej powinny by� usytuowane od siebie obiekty. 

– Niejednoznaczne jest równie� okre�lenie „parterowy”. Czy nale�y przyj�� zało�enie, i�
zapis ten odnosi si� do obiektu, po prostu nieprzegrodzonego stropami, niezale�nie od 
wysoko�ci kondygnacji? W zacytowanym przepisie brak jakiejkolwiek informacji, 
ograniczaj�cej wysoko�� obiektu.  
Powy�szy przykład niezaprzeczalnie obna�a niedoskonało�� polskich przepisów 

prawnych. Taki stan rzeczy, umo�liwia niestety - zale�nie od punktu widzenia i oczekiwa�
stron konfliktu - „swobodn�” interpretacj�, cz�sto manipulacj� i „naginanie” zawartych w nim 
przepisów. W efekcie, spory s�dowe niejednokrotnie trwaj� latami, cz�sto bez perspektyw 
rychłego ich zako�czenia. 

W opinii autorów, warunki kontraktowe FIDIC [2] zawieraj� klauzule reguluj�ce 
dochodzenie roszcze�, a w szczególno�ci definiuj� kwestie odpowiedzialno�ci stron za 
wydarzenia przyczyniaj�ce si� do wydłu�enia czasu trwania realizacji robót oraz 
podwy�szenia kosztów budowy. Ponadto umowy FIDIC [2] s� polecane jako wzorcowe przez 
Uni� Europejsk� i znajduj� zastosowanie w wielu mi�dzynarodowych przedsi�wzi�ciach 
budowlanych. 
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2. PODSTAWOWE METODY ROZWI�ZYWANIA KONFLIKTÓW 
W BUDOWNICTWIE 
W praktyce budowlanej spory, pomi�dzy uczestnikami przedsi�wzi�cia budowlanego, 

najcz��ciej zaleca si� rozwi�zywa� przy wykorzystaniu nast�puj�cych metod i procedur: 
– powołanie komisji rozjemczej (według warunków kontraktowych FIDIC), 
– arbitra� (według warunków kontraktowych FIDIC), 
– mediacja, 
– post�powanie polubowne, 
– orzeczenie eksperta, 
– sprawa s�dowa [1]. 

2.1. Powołanie komisji rozjemczej (według FIDIC) 
Komisja Rozjemcza powoływana jest w terminie 28 dni od powiadomienia przez jedn� ze 

stron o zamiarze przedstawienia sporu komisji. Je�li na etapie sporz�dzania kontraktu nie 
została ustalona liczebno�� Komisji Rozjemczej, to z reguły składa si� ona z trzech osób. 
Ka�da ze stron ma prawo do wyboru jednego członka. Trzeci członek, a jednocze�nie 
przewodnicz�cy komisji, zostaje wybrany przez obydwie strony konfliktu. Komisja 
zobowi�zana jest do wydania decyzji najpó�niej 84 dnia od momentu otrzymania wniosku o 
rozjemstwo. W przypadku braku zapłacenia honorarium nale�nego komisji, mo�e ona 
przedłu�y� czas wydawania opinii, a� do chwili zapłacenia nale�nej jej kwoty. Ka�da ze stron 
ma prawo odrzuci� decyzj� Komisji Rozjemczej. W przypadku braku odrzucenia decyzji 
Komisji Rozjemczej w terminie 28 dni od jej ogłoszenia, decyzja taka zostaje uznana za 
wi���c� i ostateczn� [2]. 

2.2. Arbitra� (według FIDIC) 
W przypadku, gdy przynajmniej jedna ze stron odrzuciła decyzj� Komisji Rozjemczej 

mo�liwe jest przej�cie na �cie�k� arbitra�ow�. Pierwsze pi��dziesi�t sze�� dni od wydania 
decyzji przez Komisj�, stanowi ostateczny czas polubownego rozstrzygni�cia sporu. Je�li nie 
było specjalnych uzgodnie� pomi�dzy stronami, to konflikt rozstrzyga trzech arbitrów 
w oparciu o Reguły Mediacji i Arbitra�u Mi�dzynarodowej Izby Handlowej (ICC). Ka�dy 
arbiter ma pełne prawo zbadania i zmiany wszelkich �wiadectw, ustale�, polece�, opinii lub 
wyceny sporz�dzonej przez In�yniera, a tak�e decyzji Komisji Rozjemczej dotycz�cej danego 
sporu. In�ynier mo�e wyst�powa� jako �wiadek w post�powaniu arbitra�owym. Wszelkie 
decyzje Komisji Rozjemczej s� traktowane jako dowód w sprawie. Wykonawcy oraz 
Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do przedstawiania kolejnych faktów, dowodów i 
argumentów, nawet je�li te nie były rozpatrywane w trakcie działa� Komisji Rozjemczej. 
Arbitra� mo�e mie� miejsce tylko przed lub po uko�czeniu robót [2]. 

2.3. Mediacja 
Mediacja jest dobrowolnym, poufnym, niesformalizowanym i pozas�dowym 

post�powaniem, w celu zawarcia konsensusu. Mediacj� pomi�dzy stronami, prowadzi 
bezstronny mediator, którego głównym zadaniem jest doprowadzenie do ugodowego 
zako�czenia sporu lub jego znacznego złagodzenia. Wła�ciwie przeprowadzona mediacja 
stanowi gwarancj� szybkiego post�powania, przy zaanga�owania niewielkich kosztów, z 
zachowaniem poufno�ci. Ugoda zawarta dzi�ki pracy mediatora oraz stron - w 
przeciwie�stwie do orzeczenia s�dowego - umo�liwia wła�ciwe uło�enie relacji pomi�dzy 
uczestnikami konfliktu. Strony wzajemnie poznaj� swoje racje oraz dostrzegaj� mo�liwo�� i 
zdolno�� do kompromisu. Akceptacja ugody jest dobrowolna i wynika z warunków 
porozumienia. Mediacja pozwala tak�e zaoszcz�dzi� niepotrzebny stres, wi���cy si� z 
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post�powaniem s�dowym. Ponadto, w przypadku kolejnego konfliktu, strony maj� ju�
�wiadomo��, i� porozumienie jest mo�liwe [1]. 

2.4. Post�powanie pojednawcze 
Post�powanie jest to proces zbli�ony do mediacji z t� ró�nic�, �e w miejscu mediatora 

pojawia si� rozjemca. Rozjemca pełni zdecydowanie bardziej aktywn� rol�, ni� jej 
mediacyjny odpowiednik. Rol� rozjemcy stanowi wydanie opinii odnosz�cej si� do stanowisk 
zwa�nionych stron konfliktu. Nast�pnie rozjemca podejmuje prób� przekonania stron sporu 
do swoich racji, w celu doprowadzenia do ugody. Na ogół proces pojednawczy trwa od 
jednego do dwóch dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych sporów - do tygodnia. 
Głównym atutem, polubownego rozwi�zywania sporów jest mo�liwo�� kontynuowania 
dalszej współpracy pomi�dzy stronami. Tacy partnerzy wiedz� ju� czego mog� si� po sobie 
spodziewa�, znaj� obszar wzajemnych ust�pstw i dobrej woli. Kwestia ta jest bardzo wa�na w 
przypadku poszukiwania partnera do realizacji przyszłych kontraktów [1]. 

2.5. Orzeczenie eksperta 
Ekspert jest zawsze specjalist� w danej dziedzinie. W zale�no�ci od skomplikowania 

tematu sporu, orzeczenie eksperta mo�e wymaga� wielu dodatkowych bada� oraz 
gromadzenia stosownych dowodów, co determinuje czas trwania post�powania zwi�zanego z 
wydaniem opinii eksperta. Ekspert konsultuje si� z ka�dym podmiotem sporu oddzielnie, 
chyba �e ci zadecyduj� inaczej. Ekspert jest osob� odpowiedzialn� za ustalenie faktów, 
przepisów prawnych, poszukiwanie informacji, przeprowadzenie własnych bada� i oblicze�
oraz za wydanie opinii i jej merytoryczne uzasadnienie. Sporz�dzenie rzetelnej opinii mo�e 
trwa� nawet kilka miesi�cy [1]. 

2.6. Sprawa s�dowa 
Sprawa s�dowa sprowadza si� do poddania konfliktu do rozstrzygni�cia przez s�d cywilny 

w danym kraju. Główn� wad� post�powania s�dowego jest brak wykształcenia lub 
przynajmniej gruntownego przeszkolenia technicznego s�dziów. Fakt ten wymusza na 
s�dziach konieczno�� powoływania rzeczoznawców i ekspertów, co wi��e si� z dodatkowymi 
kosztami. Koszty procesu generuje równie� zło�ono�� procedur, które mog� by�
bezwzgl�dnie wykorzystywane przez jedn� ze stron, na przykład w celu odraczania kolejnych 
rozpraw o całe lata, zmieniaj�c przy tym co pewien czas przyj�te wcze�niej stanowisko. W 
s�dzie zawsze jedna ze stron musi by� t� przegran�, a wi�c postrzegan� społecznie jako 
gorsza lub winna. Ma to bardzo negatywny wpływ na wzajemne relacje mi�dzy uczestnikami 
sporu i z reguły doprowadza do zerwania jakichkolwiek relacji, pozostawiaj�c jedynie 
negatywne emocje (np.: rozczarowanie, niech�� czy uprzedzenie) [1]. 

3. PROCEDURA POST�POWANIA PRZY WYBORZE METODY 
ROZWI�ZANIA KONFLIKTU BUDOWLANEGO 
Dobór wła�ciwej i najbardziej odpowiedniej metody rozwi�zania sporu wymaga 

uwzgl�dnienia odpowiednich zmiennych decyzyjnych. W opracowaniu wzi�to pod uwag�
nast�puj�ce aspekty: 
– dobra wola obu stron konfliktu zmierzaj�ca do rozwi�zania sporu, 
– zło�ono�� problemu wymagaj�ca powołania osób z odpowiedni� wiedz� techniczn�, 
– czas trwania post�powania przy rozwi�zywaniu sporu, 
– bud�et przeznaczony na kwestie zwi�zane z procesem roszczeniowym [1]. 

Algorytm doboru metody rozwi�zywania konfliktów budowlanych zaprezentowano 
poni�ej (rys. 1): 
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Rys. 1. Procedura post�powania przy wyborze metody rozwi�zywania sporów w budownictwie 

	ródło: [1] 
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Zaproponowany powy�ej algorytm umo�liwia uwzgl�dnienie w procedurze wyboru 
metody rozwi�zywania sporów, wszystkich głównych aspektów decyzyjnych. W przypadku 
konieczno�ci ustosunkowania si� tylko do jednego, b�d� dwóch kryteriów wyboru – 
przydatna mo�e okaza� si� graficzna wizualizacja poziomu nat��enia danej cechy w 
odniesieniu do rozwa�anych metod podejmowania decyzji. 

W przypadku braku dobrej woli ze strony uczestników konfliktu nieunikniony staje si�
proces s�dowy. Im wi�ksze jest zaanga�owanie stron w uzyskanie polubownego zako�czenia 
sporu, tym szersza gama metod jest mo�liwa do zastosowania (rys. 2). 

Rys. 2. Dobór metody rozwi�zywania sporu w zale�no�ci od stopnia dobrej woli stron

	ródło: [1] 

Zło�ono�� konfliktu wymusza niejednokrotnie konieczno�� powołania tzw. osób trzecich, 
posiadaj�cych odpowiedni� wiedz� techniczn�. Mog� nimi by�: mediatorzy, negocjatorzy, 
rozjemcy, eksperci, arbitrzy lub w ostateczno�ci biegli powołani przez s�dziów. Zadaniem 
tych osób jest ułatwienie rozwi�zania sporu. Im wi�kszy wymagany stopie� fachowo�ci 
technicznej osób postronnych, tym bardziej oficjalne post�powanie wskazane jest do 
rozwi�zania konfliktu (rys. 3). 

Rys. 3. Dobór metody rozwi�zywania sporu w zale�no�ci od wymaganego poziomu wiedzy 
technicznej osób trzecich

	ródło: [1] 

Im dłu�ej trwa post�powanie rozstrzygaj�ce dany konflikt, tym wi�ksze generuje ono 
koszty. Cz�sto konieczne jest równie� płacenie honorarium osobom trzecim. Niew�tpliwie 
ka�dej ze stron sporu najprawdopodobniej zale�ało b�dzie na mo�liwie najwi�kszej redukcji 
ponoszonych nakładów własnych. Nie zawsze jednak mo�liwe jest uzyskanie ugody w 
wyniku mediacji, czy post�powania polubownego. Wtedy te� niezb�dne staje zastosowanie 
metody bardziej oficjalnej (rys. 4), a co z tym idzie – wymagaj�cej dłu�szego czasu trwania 
(np.: wskutek konieczno�ci uzyskania obiektywnej opinii eksperta z danej dziedziny). 
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Rys. 4. Dobór metody rozwi�zywania sporu w zale�no�ci od wymaganego poziomu akceptowalnych 
kosztów post�powania

	ródło: [1] 

W praktyce budowlanej niejednokrotnie zdarza si�, i� pewne spory budowlane, 
oczywi�cie z ró�nych przyczyn dla uczestników kontraktu, bezwzgl�dnie musz� zako�czy�
si� w mo�liwie jak najkrótszym czasie. Taki stan rzeczy mo�e znacz�co zmotywowa� strony 
konfliktu do poszukiwania najbardziej adekwatnej do zaistniałej sytuacji metody rozwi�zania 
sporu. Zatem, im droga wiod�ca do rozwi�zania jest mniej oficjalna, tym sam proces 
post�powania charakteryzuje si� odpowiednio krótszym czasem trwania (rys. 5). 

Rys. 5. Dobór metody rozwi�zywania sporu w zale�no�ci od czasu trwania post�powania

	ródło: [1] 

Zagadnienie stopnia skomplikowaniem przedmiotu sporu budowlanego, jest równie�
spotykane w praktyce in�ynierskiej. Niejednokrotnie zdarza si�, i� opinia jednego eksperta, 
posiadaj�cego znaczn� wiedz� ogóln�, b�d� specjalistyczn� mo�e okaza� si�
niewystarczaj�ca. W takiej sytuacji niezb�dne staje si� pozyskanie dodatkowych opinii (no.: 
uzupełniaj�cych) kolejnych ekspertów, posiadaj�cych wiedz� i do�wiadczenie w pokrewnych 
specjalno�ciach, równie� zwi�zanych z realizacj� procesu budowlanego i aspektem samego 
konfliktu (rys. 6). 

Rys. 6. Dobór metody rozwi�zywania sporu w zale�no�ci od stopnia technicznego skomplikowania 
tematu sporu

	ródło: [1] 
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W opinii autorów, zaprezentowane powy�ej (rys. 2-6) wizualizacje poziomu nasilenia 
zaproponowanych kryteriów decyzyjnych, mog� znacz�co przyczyni� si� do usprawnienia 
procedury wyboru - najbardziej adekwatnej dla okre�lonej sytuacji konfliktowej - metody 
rozwi�zywania sporów w budownictwie. 

PODSUMOWANIE 
W niniejszym opracowaniu, w uj�ciu ogólnym zaprezentowano główne metody 

rozwi�zywania sporów budowlanych, mi�dzy innymi zgodnie z warunkami kontraktowymi 
FIDIC. Dodatkowo przedstawiono autorsk� procedur� wyboru metody rozwi�zywania 
konfliktów przy uwzgl�dnieniu ró�nego typu zmiennych decyzyjnych. Na podstawie 
przeprowadzonych bada� i analiz wynika, �e: 
– realizacja budowlanego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego to proces niezwykle trudny, 

skomplikowany i wieloetapowy, wymagaj�cy wła�ciwej współpracy wszystkich jego 
uczestników; 

– cz�st� przyczyn� konfliktów budowlanych stanowi� nieprecyzyjnie okre�lone w kontrakcie 
prawa i obowi�zki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego, które powinny 
by� sformułowane w sposób czytelny i jednoznacznie zrozumiały dla ka�dej ze stron. 
W opinii autorów, zaproponowany algorytm post�powania mo�e przyczyni� si� do 

znacznego usprawnienia procesu rozstrzygania ró�nego typu konfliktów w budownictwie. 
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CLAIMS AND DISPUTES RESOLUTIONS  
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

Summary 
Paper presents claim and disputes resolution methods in construction. Authors present a selection 

method for dispute resolution procedure with use of different types of decision making variables. 
Authors believe, that proposed algorithm might be used for improvement of different types 

of claims and disputes resolution in the construction industry. 
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