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Szanowni Panstwo,

Serdeczniedziekuje za odpowiedz i postaram sie ustosunkowac do argumentów jakie Panstwo
przedstawiacie w Waszym liscie.
Po pierwsze pragne potwierdzic, nawiazujac do ostatniego akapitu Panstwa listu iz zlozylem odnosny
formularz o dopuszczeniedo uczestnictwa w pracach nad przedmiotowa ustawa ( w zalaczeniu), do
Panstwa nawiasem mówiac równiez poczta elektroniczna, ale niestety zostalem odsylany "od Kajfasza
do Annasza", nie chce wierzyc, ze celem "zmylenia" a tylko przez bezdusznedzialania administracyjne.
Trzeba zrozumiec, iz wszystko co robie w tej sprawie jest spoleczne i kosztem czasu i pieniedzy
kradzionego Firmie która zarzadzam. Ale do rzeczy.
W odpowiedzi na Panstwa argumetacje pragne wyrazic nasze (Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
Gwarancje zaplaty) zdanie, a mianowicie:
- wnosze na poczatku uwage/ iz nie bedac prawnikiem nie wypowiadam sie do tresci prawniczych lecz
jedynie merytorycznych/ gdyz znajac dobrze rozwiazania funkcjonujace w swiecie w tym w UE, uwazam/
ze polskie rozwiazania powinny byc co najmniej takie same/ albo lepsze/ uzupelnione o braki tych juz
istniejacych; a) aktualny projekt ustawy zupelnie nie daje zadnych mozliwosci gwarancji uczestniczacymw
procesie budowlanym, nawet tym UPRZYWILEJOWANYM
artykulem 647.1 Wykonawcom i
Podwykonawcom;
b) uwazamy, ze opinia Sadu Najwyzszego(której niestey nie znamy), na która sie Panstwo
powolujecie wysuwa bezsadaneargumenty, wynikajace najprawdopodobniej z niepelnego
zglebienia istoty Hiopoteki Budowlanej, gdyz:
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proponowane zabezpieczenietzw Hipoteka Budowlana odnosi sie / obejmuje
Wszystkich Uczestniczacvch w ProcesieBudowlanym co reprezentuje co najmniej 85
% Podmiotów gospodarczych;
uczestniczacyw procesie budowlanym i ich dzialania w procesie budowalnym wyrózniaja
sie od innych dzialan rynkowych tym, ze efekty tych dzialan sa zanikowe i zmieniajace
sie bardzo dynamicznie, niemozliwe do zabezpieczeniaw inny sposób rynkowy;
- zanikowe, gdyz w krótkim czasie staja sie nie do odzyskania,jak juz sa wbudowane
(okna), czy tez np. usuniete z miejsca PB ( wywóz ziemi, rusztowania) a wiec, zadna
inna forma zabezpieczenianie moze zafunkcjonowac;
Proponowana HB nie wyróznia zadnego Podmiotu (jak to czyni art. 647.1 k.c.) lecz
zabezpieczaw równym stopniu i na równych prawach Wszystkich, tzn:
inwestora;
wykonawców;
podwykonawców;
dostawców uslug, sprzetu;
wynajmu sprzetu;
dostawców materialów;
profesjonalistów;
tzn. wszystkich, którzy uczestniczaw tzw. wartosci dodanej do Inwestycji /
nieruchomosci, czym jest ProcesBudowlany w wyniku którego nieruchomosc nabiera
dodatkowej wartosci;
/ równiez i dostawcy energii elektrycznej na potrzeby Procesu Budowalnego, projektanci zieleni na
potrzeby Procesu Budowlanego (Wartosci Dodanej) przez procedure HB uzyskuja prawo do tego
zabezpieczenia" a wiec równego zabezpieczenia z innymi Przedsiebiorcami!
Odnosimy sie teraz kolejno do Panstwa argumentacji (str. 2 przedostatnia alinea):
ad. 1, nie ma zwiekszenia obciazen hipotecznychjesli Proces Budowlanyjest "wyplacony" - tzn. ze nie
ma zadnych zaleglych naleznosci i WszyscyUczestniczacyw PBzostali wyplaceni.
naleznosci hipoteczne powstaja dODiero DOzakonczeniu Procesu Budowlanego, w
wyniku wyroku / orzeczenia Sadu na podstawie udokumentowanego spelnienia warunków
nabycia prawa do HB, czym jest zgloszenia udzialu w PB (patrz Procedury HBw zalaczeniu);
ad.2. zaistnienie hipoteki moze nastapic tylko po zakonczeniu Procesu Budowlanego, po okresie karencji
( 7-em miesiecy), pozostawionego dla wyjasnienia spornych kwestii, na podstawie prawomocnego
wyroku Sadu i tylko dla nieuregulowanych naleznosci.Tak wiec nie wplywa w zaden sposób na
zdolnosc kredytowa Inwestora;

-

nawet jesli Inwestycja

jest

realizowana

ze srodków

finansowych

przyszlych

Klientów,

jesli

wszystkie naleznosci sa nalezycie na biezaco wyplacone i uregulowane
to nie ma zadnego
ryzyka ich utraty gdyz w trakcie realizacji Procesu Budowlanego jest stala kontrola przeplywu
naleznosci

;

/ przeciwnie w aktualnej sytuacji ryzyko utraty wplat przez Klientów jest bardzo duze, gdyz nie ma takiej
kontroli i Deweloper placac niesolidnemu Generalnemu Wykonacy naraza te srodki na utrate!

ad.3. Stwierdzenie"istnienie licznych hipotek... "jest bezzasadne, gdyz jak juz wyzej przedstawilismy, nia
ma "hipotek" jak naleznoscisa uregulowane;
ad. 4. stwierdzenie lInia ma zadnych przeszkód, by wykonawca lub podwykonawca ustanowil zawarcie
umowy od ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia... " jest równiez bezpodstawne, gdyz
praktyka wskazuje, ze Zlecajacy unikaja udzielenia jakiegokolwiek zabezpieczenia.Nawet z
egzekwowaniem zapisów art. 647.1. kc czy bylej Ustawy o Gwranacjach Zaplaty zawsze byly / sa
klopoty, bo te zapisy sa fakultatywne. Zas uzyskanie ubezpiecznia naleznosci w Firmach
ubezpieczeniowych

przez malego

/ sredniego Przedsiebiorce (ponizej

5 - ciu mln PLN) w Polsce

jest niemozliwe;
Zas zadanie wpisu z art. 747 pkt 2 k.p.c. jest iluzoryczne i raczej tylko teoretyczne.
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ad. 5. Proponowane uregulowanie nie jest w zadnym wypadku preferujacym jakakolwiek, partykularna
grupe
przedsiebiorców, gdyz
przeciwnie do art.
647.1. k.c. odnosi sie do Wszystkich
Uczestniczacychw Procesie Bodowianym na równych prawach, w tym i do Inwestora (czego nie
daja zadne inne zapisy), nie zas jak to jest aktualnie w zapisie z art. 647.1. k.c. dajacym
uprawnienia do faktycznie niedzialajacych gwarancji TYLKO Wykonawcom i Podwykonawcom, co
jest napewno sprzeczne z zapisami konstytucyjnymi.

Jesli chodzi o argumentacje dotyczaca dostawców energii, to jest to argument bezzasadny, gdyz:
dostawcy ci w proponowanym rozwiazaniu HB równiez korzystaja z rónowaznego zabezpieczeniamajac
dodatkowo inny silny element, jakiego nie ma np. dostawca okien, czy tez uslug transportowych
wywozu ziemi z wykopów czy wynajmu rusztowan, ze moze w kazdej chwili zatrzymac dostawe energii.
A bedac faktycznie monopolista przez zagrozenie odstapienia od umowy zmusza odbiorce / Zlecajacego
do regulowania naleznoscina biezaco.
Zas zagrozenie odstapienia od umowy w trakcie wykonania zadania umownego przez np.
dostawce uslug jest faktycznie nierealne przy juz zaangazownychsrodkach w jego realizacje, a
jednoczesnie bez konsekwencji dla Zlecajacego, gdyz ten nieregulujac naleznosci"wymieni"
wykonawce zadania wlasciwie i praktycznie bez zadnych dla siebie konsekwencji.
Nawiazujac do stwierdzenia, dotyczacego drugiego mego wystapienia odnosnie Gwarancji Zaplaty,
pragne zauwazyc, iz rozwazanie kwestii Gwarancji Zaplaty w oderwaniu od ustanowienia Hipoteki
Budowlanej bedzie / jest nieefetywne (co pokazal istniejacy do niedawna stan rzeczy), gdyz, jak to jest w
prawie niemieckim zapis / akt Gwarancje Zaplaty jest uzupelnieniem aktu Hipoteki Budowlanej w
zakresie gdzie ustanowienie Hipoteki budowalnej jest niemozliwe (patrz Procesy Budowlane liniowe,
budynki rzadowe...), zas zasady funkcjonowania procedury kontrolne sa identyczne.
Szanowni Panstwo mysle, ze blad w powszechnym zrozumieniu sedna procedury Hipoteki Budowlanej
lezy w slowie "Hipoteka", które jest praktycznie slowem / procedura nowa (dotychczas / 15 lat wstecz
prawie nieuzywanym) a faktycznie jest procedura wyjatkowo prosta i "czysta". Jest faktycznie Hiopoteka
Kaucyjna, która sie przeradza w Hipoteke Zwykla w momencie powstania wierzytelnosci = niezaplacenia
naleznosciw ProcesieBudowlanym.
Innym przyblizeniem myslowym jest "Weksel", który jest zobowiazaniem i moze byc zrealizowany
przez wykup czyli uregulowanie naleznosci lub na podstawie orzeczenia sadu, który analizuje tylko
wiarygodnosc weksla nie zasjego przedmiotowosc.

Pragne jeszcze na koniec podkreslic zasadnosc stworzenia realnych zabezpieczen na bazie
proponowanych rozwiazan na konretnych i typowych przykladach z zycia Przedsiebiorcy Uczestniczacego
w Procesie Budowlnym. Jeden jest opisany w zalaczniku.,zas drugi tego samego PrzedsiebiorC}/;.
prostszy,
bo naleznosc z "weksla" i uzyskane orzeczenie jest niewykonalne gdyz Dluznik jest nalogowym
Dluznikiem i ma aktualnie okolo 15 - tu spraw roszczen komorniczych a dalej funcjonuje wykonujac
roboty miedzy innymi w Elektrowni Opole {gdzie przeciez trzeba sie wykazac miedzy innymi
wiarygodnoscia}przypuszczalnie dalej nie placac kolejnym podwykonawcom / dostawcom, czego by nie
mógl robic przy istnieniu procedury

Hipoteki Budowlanej.

Podsumowujac, pragne jeszcze raz podkreslic iz proponowane rozwiazanie zabezpieczenianaleznosci w
Procesach Budowlanych procedura Hiopoteki Budowlanej jest rozwiazaniem uniwersalnym, dajacym
równowazne zabezpieczenieWszystkim Uczestniczacym w ProcesieBudowalnym w tym i Inwestorowi.
Zabezpieczenie to nie podnosi kosztów Procesu Budowlanego, nie hamuje ani tez nie blokuje dzialan
kredytotwórczych Inwestora.
Wrecz przeciwnie procedura Hipoteki Budowlanej reguluje:
relacje Inwestor / Generalny Wykonwaca / RzesztaUczestniczacychw PB;
stwarza narzedzie kontroli obiegu finansów w PB, zabezpieczajac Inwestora przed ryzykiem
podwójnej zaplaty;
zapewnia bezpieczenstwo naleznoscidla Wszystkich Uczestniczacychw PB na równych prawach.
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Po prostu przy zastosowaniu procedury zabezpieczenia naleznosci Hipoteka Budowlana ni oplaca sie nie
placic / nie regulowacswoichnaleznosciw przeciwienstwiedo aktualnegostanu którynawet stwarza ku
temu dobre warunki.
Wierzac, ze powyzsza argumentacja pozwolilawyjasnic wiele kwestii, licze iz zostana one przez
Panstwa powtórnie przeanalizowane i wprowadzone w zycie ku dobru PolskichPrzedsiebiorców.
Oczekujac nowosci, przekazuje moje wyrazy szacunku.
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inz.Tadeusz Jurkiewicz
koordynator mu GZ

0600 209 893
032 209 44 56
tadejurkiewicz@hotmail.com
Zal. Dla Informacji:
a) procedura funkcjomowania HipotekiBudowlanej
b) typowy przypadek nieregulowania naleznosciprzy aktualnym stanie prawnym;
c) chrakterystyka HipotekiBudowalnej
d) ZgloszenieUczestnictwaw pracachna Ustawa

