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Gwarancie

Za Dlat y

Szanowni Panstwo,
Serdecznie dziekuje za odpowiedz, musze przyznac bardzo konstruktywna. Widzimy i
wierzymy, ze dzialania Panstwa ida w dobrym kierunku cele stworzenia zapisów
prawnych zabezpieczajacych wszystkich
Pragniemy jednak zwrócic uwage na kilka faktów, gdyz pomijanie ich moze zaburzyc
osiagniecie zamierzonego i oczekiwanego przez Przedsiebiorców celu.
Pierwsza uwaga jest fakt iz prace nad nowelizacja "Ustawy - Gwarancje Zaplaty" sa
prowadzone na róznych szczeblach administracyjnych i parlamentarnych
i nie widac
w tych dzialaniach zadnej koordynacji, co po pierwsze "rozwadnia" dzialania i moze
doprowadzic do rozbieznych rozwiazan.
Jak wiemy to pracuja nad "tematem" Panstwo, Komisja Ustawodawcza Senatu - druk senacki NrA04, Komisja

Budownictwa / Infrastruktury Sejmu, Ministerstwo Infrastruktury, Trójstronny Zespól
ds. Budownictwa... . Jednoczesnie
Panstwa
list
jest wlasciwie pierwsza
merytoryczna odpowiedzia na glos Inicjatywy Gwarancje Zaplaty reprezentujacej
szerokie grono Uczestniczacych w Procesie
Budowlanym, których prawa do
zabezpieczenia naleznosci nigdzie dotychczas nie byly realnie uwzglednione / patrz
listy popierajace w zalaczeniu /.
Poza tym uwazamy, ze "temat" zabezpieczen w procesie budowlanym winien byc
potraktowany kompleksowo na bazie istniejacych ustanowien prawnych ( w tym art.
647.1. k. c.) dla przyspieszenia procedury nowelizacji, przez ich taka modyfikacje
by spelnialy zabezpieczenie na wszelkie mozliwe scenariusze "zatorów platniczych"
wystepujace w Procesach Budowlanych, i to tak miedzy ich Uczestnikami PB jak i
Odbiorcami (Klientami) PB co w aktualnym stanie prawnym jest zasadnicza luka,
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gdyz brak odpowiedniego

zabezpieczenia (Rachunku Powierniczego, którego projekt
ustawy
lezy na "pólkach" u Panstwa) powoduje, ze w przypadku
np. upadlosci
a nawet "wiecej" gdyz czesto
dewelopera Klient I Odbiorca obiektu traci "wszystko"
inwestycja taka jest czesto zyciowym aktem inwestycyjnym danego Klienta - co ma
miedzy innymi miejsce w aktualnym stanie gospodarki I patrz zalacznik l.

Jednoczesnie pragniemy zwrócic uwage
na fakt iz rozwazana aktualnie przez
Panstwa nowelizacja
Ustawy "Gwarancje
Zaplaty" w dalszym ciagu nie spelni
oczekiwan
i zalozen Ustawodawcy z 2003 - go roku, jak i Panstwa, gdyz analiza
Panstwa listu wskazuje na Panstwa
glebokie
przeswiadczenie
o koniecznosci
prawidlowego rozwiazania tej tak waznej dla gospodarki kwestii lecz proponowane
rozwiazania sa nie adekwatne.
Nie znamy do konca ostatniej wersji
Panstwa
propozycji, przekazanej do uzgodnien miedzyresortowych
(wierzymy, ze dostaniemy
go do konsultacji jako czynnik spoleczny) lecz spróbujemy
w tym miejscu wykazac
elementy
uniemozliwiajace
realizacje wlasciwych zabezpieczen w PB tylko przez te
"ustawe".
Zasadniczym elementem jest fakt, iz w Polsce aktualnie i chyba jeszcze dlugo nie
ma mozliwosci
dla malej firmy
a nawet sredniej
uzyskac
gwarancji
ubezpieczeniowej
czy bankowej
wg swiatowych
standardów,
a wiec
bez
blokowania zabezpieczanych kwot, lecz na bazie analizy wiarygodnosci finansowej
firmy. Brak ten jest zasadnicza przeszkoda, gdyz w Procesie Budowlanym
wiekszosc wykonawców,
podwykonawców jak
i uczestniczacych jak Panstwo
okreslacie

"stronom

umowy

o roboty

budowlane
I
/", nie uzyska

tyle ze nie w rozumieniu

art.

647 k c - patrz wyjasnienie ponizej
takiego zabezpieczenia
i nie
bedzie moglo go udzielic nie majac "gotówki" na swoim koncie;
Innym elementem jest fakt, ze podzial kosztów za udzielona gwarancje winien
byc przy jej udzielaniu w pelni ponoszony przez udzielajacego, a ewentualnie w
trakcie
realizacji, umowy w przypadku platnosci zgodnych z umowa byc
refundowany przez zabezpieczanego,

/ oczywiscie dywagacje na temat tych kosztów te jak i ich podzialu sa fikcja i
tylko "zaciemniaja" obraz gdyz wartosc prowizji za udzielenie gwarancji jest
funkcja finansowej wiarygodnosci ubezpieczanego/;
udzielenie gwarancji winno byc obligatorvjne
w krótkim czasie po otrzymaniu
takiego zapytania, a nie fakultatywne i rozciagniecie w czasie, gdyz szczególnie w
przypadku juz rozpoczetych robót dlugi czas reakcji moze doprowadzic nawet do
nierealnosci takiej gwarancji;
wprowadzenie "straszaka", mozliwosci od umowy
Nie zafunkcjonowalo
juz w
istniejacej Ustawie, gdyz jako ze Procesy Budowlane sa bardzo dynamiczne
praktyczne odstapienie od umowy w czasie jej trwania jest totalna strata
poniesionych
dochodzeniowy

nakladów,

a

to

z

uwagi

na

klopotliwy

proces

dowodowy

i

roszczen;

w formie jaka jest

propozycja

Ustawy

jest

w dalszym

ciagu

niekonstytucyjna,

(

patrz art. 32 Konstytucji RP), gdyz uprzywilejawia TYLKO dwie grupy Podmiotów
z Procesu
Budowlanego - Wykonawców i Podwykonawców
- nie mówi o
ekwiwalentnym zabezpieczeniu dla Inwestora I Zamawiajacego jak tez nie mówi
wprost o
innych Uczestniczacych
w Procesie
Budowlanym
nie zwiazanych

umowa o roboty budowlane a innymi nazwanymi
umowa najmu, o dzielo czy tp.

lub nienazwanymi

umowami, jak

Tak wiec podsumowujac
koniecznym jest "przepracowanie"
propozycji
tak by
stworzony akt prawny mial szanse zasadniczo naprawic istniejacy stan rzeczy.
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Dlatego tez ponawiamy nasz glos w kwestii wprowadzenia
procedury Hipoteki
Budowlanej uzupelnionej Gwarancjami Zaplaty, na wzór rozwiazan w ustawodawstwie
niemieckim (art. 648 i 648 "A" BGB) - nawiasem mówiac
Ustawa "Gwarancje
Zaplaty z lipca 2003 r. byla wzorowana na tym akcie, jednak twórcy nie zwrócili
uwagi na fakt, ze jest ona wtórnym
aktem dla Hipoteki
Budowlanej,
dla
zabezpieczenia
praw do naleznosci w Procesach Budowlanych
gdzie nie ma
mozliwosci zastosowania zabezpieczenia Hipoteka Budowlana (np. budynki rzadowe...
czy inwestycje infrastrukturalne)
/ patrz art. "obce prawa" i HB prawo niemieckie;
Czlonkowie Komisji Kodyfikacyjnej
Sejmu mimo
Ulatowski /. Szczególnie, ze
"niegdysiejszychll
/ wczesniejszych
watpliwosci
potwierdzili
swoje uznanie dla
rozwiazania kwestii zabezpieczenia naleznosci procedura Hipoteki Budowlanej wraz z
Gwarancjami Zaplaty dla Procesów Budowlanych w których nie ma zastosowania
zabezpieczenie Hipoteka (np. procesy infrastrukturalne...).
I tutaj postaramy sie wykazac walory takiego zapisu prawnego, gdyz jest ono:
bezstronne, równe dla WSZYSTKICH uczestniczacych w Procesie Budowlanym
poczawszy
od Inwestora
/ Zamawiajacego a skonczywszy na ostatnim
uczestniczacym w Procesie Budowlanym na bazie umowy cywilno - prawnej;
jest obligatoryjne po spelnieniu warunków:
zawarcia umowy cywilno - prawnej,
zgloszenia tej umowy Inwestorowi / Zamawiajacemu;
i niezalezne od "WOWI Inwestora
/ Zamawiajacego, gdyz wyrazenie zgody
wymagane w art. 647.1 k. c. jest ingerencja w realizacje umowy czesto w sposób
fikcyjny omijana;
nie stanowi dla NIKOGO zadnego kosztu na etapie realizacji zabezpieczenia w
przypadku regulowania naleznosci zgodnie z umowa;
daje
Inwestorowi
/
Zamawiajacemu
mozliwosc
zatrzymania
naleznych
niepotwierdzonych
kwot, co jest zasadniczym zabezpieczeniem, gdyz kwoty te sa
do dyspozycji
po wyjasnieniu
jakichs istniejacych
niedomówien przy realizacji
/ Zamawiajacego przed
umowy.
Jednoczesnie
ZABEZPIECZA Inwestora
"podwójna
platnosciall mozliwa
przy korzystaniu z art. 647.1. k. c. przez
stworzenie narzedzia kontrolnego realizacji platnosci, czyli "listy zgloszen" i )isty
potwierdzen" / patrz zalacznik "Procedura Hipoteki Budowlaneyl/;
I tu pragniemy
dodatkowo wyjasnic, iz nie jest prawda iz wprowadzenie Hipoteki
Budowlanej "moze zwiekszyc zagrozenie zwiekszenia obciazen hipotecznych",
gdyz
wpis
do ksiag wieczystych
wynikajacy z realizacji Hipoteki Budowlanej moze
nastapic
DOPIERO w przypadku
braku wyplaty
naleznych
kwot w Procesie
Budowlanym, dopiero po okresie 1+6 miesiecy po jego zakonczeniu, co nie powinno
miec miejsca gdyz procedura Hipoteki Budowlanej wlasnie daje szanse Inwestorowi!
Zamawiajacemu
na kontrole przeplywu naleznosci i zatrzymanie niepotwierdzonych
/patrz
zaplat dla "kolejnych"
uczestniczacych
w ciagu Procesu Budowlanego
Procedura Hipoteki Budowlanej w zalaczeniu/. Tak wiec Inwestor / Zamawiajacy
ma
bezposrednia kontrole nad realizacja platnosci dla kolejnych uczestniczacych w ciagu
Procesu Budowlanego
czym
unika ryzyka juz wspomnianej wyzej IIPodwójneyl
platnosci mozliwej w przypadku
realizacji zabezpieczenia wynikajacej z art. 647.1

k.c.;.
Dlatego podsumowujac
pragniemy zwrócic uwage jeszcze na
planowanych zapisów prawnych, tak by wyeliminowac
pomylki
mianowicie:
nalezy wyeliminowac z zapisów okreslenia:

fakt lingwistyczny
interpretacyjne,
a
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1. roboty budowlane art. 649 k.c. - gdyz zapis ten

-

ogranicza sie do umowy

nazwanej czym ogranicza jej uczestników do wykonawcy i podwykonawcy
"zapominajac" o innych niezbednych uczestniczacych w PB bez których
realizacja "obiektu" nie bylaby mozliwa;
uwazamy, ze nalezaloby uzyc okreslenia "wszystkich uczestniczacych w
Procesie Budowlanym zwiazanych umowa cywilno prawna - pisemna której
celem jest realizacja robót zwiazanych z Procesem Budowlanym / w tym
robotami budowlanymi";

2. wyeliminowac okreslenie "uczestnik procesu budowlanego" , gdyz jest ono
uzywane w Prawie Budowlanym w bardzo zawezonym zakresie, a zastapic
okresleniem "uczestniczacy w realizacji Procesu Budowlanego";
W zalaczeniu znajda Panstwo tez nasze komentarze / uwagi i sugestie do spotkania
Komisji Budownictwa / Komisja Infrastruktury Sejmu RP w dniu 4 marca br., które
przerodzilo sie w debate na temat rozwiazan kwestii narastajacych Zatorów
Platniczych w budownictwie / Procesach Budowlanych, a podsumowujace nasze i
Srodowiska sugestie i propozycje.
Dodatkowo pragniemy potwierdzic, iz juz wielokrotnie skladalismy do Panstwa jak i
do innych Instytucji / Organizmów (Min. Infrastruktury, Komisja Infrastruktury...)
wniosek / zgloszenie o zainteresowaniu pracami nad przedmiotowymi ustawami, lecz
nie dostalismy nigdy oficjalnej akceptacji ani tez zaproszenia do tych prac (poza
jednym wyjatkiem przez Min. Infrastruktury w koncu 2007 - go roku), ani tez
zawiadomienia o prowadzonych w tym zakresie dzialaniach (nawiasem mówiac o
Panstwa ostatnich dzialaniach (druk sejmowy 1562) dowiedzielismy sie przez
przypadek z internetu...! !??). Liczymy wiec iz tym razem - wniosek w zalaczeniu,
reprezentujac
zalaczeniu.

szerokie

grono zainteresowanych

Podmiotów

-

glosy

w dyskusji

w

Szanowny Panie Ministrze, wierzymy, ze niniejsze wyjasnienia pozwola na inne i
wlasciwe spojrzenie na kwestie proponowanych / sugerowanych i sprawdzonych
rozwiazan majacych swoja
tradycje
w
doswiadczonych demokracjach /
ustawodawstwach takich jak francuskie, niemieckie, kanadyjskie czy amerykanskie.
Wierzymy, ze Panstwa konstruktywne podejscie do "tematu" spowoduje iz tym
razem na bazie aktualnych szescioletnich doswiadczen niefunkcjonujacych zapisó
prawnych zostanie stworzone
prawo odpowiadajace oczekiwaniom Wszystkich
Uczestniczacych w Procesach Budowlanych, tak Inwestorów / Zamawiajacych, ich
Klientów jak i Uczestniczacych w tych Procesach bez których realizacja Procesu
Budowlanego nie mialaby miejsca.
Pragniemy tez podkreslic iz jestesmy do Panstwa dyspozycji, tak my jak i nasi
eksperci prawni z Uniwersytetu Jagiellonskiego / merytoryczni przewodnicy Naszej
Inicjatywy
jak i inni eksperci w obcych prawach w tym w niemieckim w kwestii
dodatkowych wyjasnien w przedmiotowym temacie.

Szanowni Panstwo, oczekujac rychlego kontaktu
szacunku.
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Z powazaniem.
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przekazujemy

nasze wyrazy

inz. Tadeusz Jurkiewicz
koordynator/ fundator OlU GZ
0600 209 893
tadeiu rkiewicz@hotmail.com
tade@fraco.com.
pl
ZAL.:
Publikacja Gazety Prawnej" Nowa fala...,";
Euler Hermes - Raport o stanie windykacji - 2009 rok;
Procedury Hipoteki Budowlanej - opracowanie inz. Tadeusz Jurkiewicz;
"Hipoteka Budowlana - obce prawa" - opracowanie inz. Tadeusz Jurkiewicz;
" HB - prawo niemieckie" - Mec. mgr Witold Ulatowski
"
Artykul - Gazeta Bankowa "programowy" OIUGZ -"
Mec Pawel Kuglarz, UJ
Komentarz / Uwagi OIUGZ do spotkania Komisji Budownictwa z dnia 4 marca 2009 r.;
Komentarz / Uwagi OIUGZ do druku 404 - Komisji Ustawodawczej Senatu RP;
Wybrane Glosy Srodowiska popierajace rozwiazania kwestii Zatorów Platniczych
procedura Hipoteki Budowlanej;
glos Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierów i Techników Budownictwa;
glos Krajowej Izby Architektów;
glos Zrzeszenia Rzemiosl

