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Umowa o dzieło



Sposób wykonania umowy o dzieło



Co wynika z Kodeksu cywilnego?

• Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do 
prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą 
przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. (art. 634 k.c.)

• Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 
wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i 
niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. (art. 636 § 1 k.c.)



Co w interesie projektanta 
powinno się znaleźć w 
umowie?

• Dokładne określenie przedmiotu umowy
• Zalecane jest wskazanie zarówno pozytywne, jak i 

negatywne elementów przedmiotu umowy

• Precyzyjna informacja na temat dodatkowych 
opracowań lub materiałów i osoby odpowiedzialnej za 
ich pozyskanie (oraz koszt)

• Dokładny opis sposobu akceptacji poszczególnych 
rozwiązań i koncepcji przez zamawiającego

• Wskazanie terminu na możliwą akceptację 
proponowanych rozwiązań przez zamawiającego

• Określenie skutków braku zajęcia stanowiska przez 
zamawiającego na temat proponowanych rozwiązań



Czego w umowie należy się 
wystrzegać?
• Możliwość wskazywania przez zamawiającego wiążących 

zaleceń na każdym etapie prac projektowych
• Możliwość ograniczenia zakresu prac projektowych przez 

zamawiającego
• Możliwość zawieszenia wykonywania umowy przez 

zamawiającego
• Możliwość dowolnego poszerzenia zakresu przedmiotu 

umowy przez zamawiającego
• Możliwość powierzenia wykonania zastępczego przez innego 

projektanta



Terminy



Termin 
wykonania 
dzieła

• Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie
jest oznaczony ani nie wynika z
właściwości zobowiązania, świadczenie
powinno być spełnione niezwłocznie po
wezwaniu dłużnika do wykonania. (art.
455 k.c.)

• Możliwość umownego określenia
terminów spełnienia poszczególnych
świadczeń wraz z ich momentami
początkowymi

• Możliwość określenia okoliczności
wpływających na automatyczne
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu
umowy



Wynagrodzenie



• Wynagrodzenie 
kosztorysowe/ryczałtowe/godzinowe/mieszane
• W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie 

należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.
• Wynagrodzenie pomimo niezrealizowania projektu

• art. 639 k.c.
Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli
przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących
zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący
zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
• art. 644 k.c.
Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc
umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący
zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

• Etapowanie prac a wynagrodzenie – postulat szczegółowego 
podziału etapów i osobnej wyceny



Czego unikać w 
przypadku 
postanowień 
dotyczących 
wynagrodzenia?

• Jedno wynagrodzenie ryczałtowe za 
projekt, nadzory autorskie, 
reprezentację i uzyskanie pozwolenia 
na budowę
• Termin płatności wynagrodzenia za 

projekt po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę (ostateczność a 
prawomocność)
• Wynagrodzenie płatne w przypadku 

podpisania bezusterkowego 
protokołu zdawczo-odbiorczego



Przykłady ”zmiękczenia” 
niekorzystnych klauzul
• Podstawą wypłaty wynagrodzenia wyłącznie protokół bezusterkowego odbioru

• Zamawiający nie jest jednak uprawniony do odmowy odbioru projektu w przypadku gdy projekt jest 
niekompletny lub dotknięty wadami, chyba że niekompletność ta lub wady mają charakter istotny, czyniąc 
przekazywaną dokumentację nieprzydatną dla celu określonego niniejszą umową.

• Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru projektu, jeśli wady projektu mają charakter 
nieistotny.

• Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru projektu wyłącznie w przypadku gdy projekt ma wady 
istotne 

• (możliwe jest zdefiniowanie wady istotnej, np. jako wady, która powoduje, że projekt nie nadaje się do realizacji obiektu, albo jako wady 
nieusuwalnej)

• W przypadku zwłoki w odbiorze projektant uprawniony będzie do sporządzenia jednostronnego protokołu 
odbioru. O fakcie sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru projektant poinformuje zamawiającego 
wysyłając mu egzemplarz jednostronnego protokołu odbioru wraz z odpowiednią dla danego etapu lub 
fazy dokumentacją projektową na adres zamawiającego

• Wynagrodzenie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę
• W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy po odbiorze projektu zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
• W przypadku cofnięcia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez lub na żądanie zamawiającego 

wynagrodzenie za projekt płatne jest w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o cofnięciu wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę.



Odpowiedzialność



Co wynika z k.c. i k.r.o.?

• Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter obiektywny, gwarancyjny, niezależny od winy i niezależny od 
staranności

• Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest odmianą odpowiedzialności kontraktowej
• Odpowiedzialność kontraktowa obejmuje również wady projektów branżowych
• Równoległa odpowiedzialność deliktowa – dotyczy wyłącznie opracowań własnych projektantów
• Brak ograniczeń co do zakresu odpowiedzialności i brak ograniczeń co do majątku, z którego może się zaspokoić 

wierzyciel
• Odpowiedzialność cywilnoprawna a małżeństwo

• Małżonek może zarządzać samodzielnie przedmiotami majątkowymi służącymi do wykonywania zawodu 
lub wykonywania działalności zarobkowej (art. 36 § 3 k.r.o.), a drugi małżonek nie może się tym czynnościom 
sprzeciwić (art. 36 (1) § 1 k.r.o.)

• Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia
także z majątku wspólnego małżonków. (art. 41 § 1 k.r.o.) Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody
drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel
może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów
uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o
których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa (art. 41 § 2 k.r.o.)

• Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie
oraz rodzaj były tym osobom wiadome. (art. 47 (1) k.r.o.)



Ograniczenie
odpowiedzialności



Sposoby ograniczenia 
odpowiedzialności
• Ograniczenie co do podstaw odpowiedzialności

Jeżeli działanie lub zaniechanie projektanta, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, strony wyłączają możliwość dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na 
podstawie przepisów o naprawieniu szkody z tytułu czynu niedozwolonego. 

• Ograniczenie co do zakresu odpowiedzialności
• Rodzaje szkód
Projektant jest odpowiedzialny wyłącznie za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, w zakresie szkody 
rzeczywistej. Wyłączona jest odpowiedzialność projektanta za utracone korzyści zamawiającego.
• Rodzaje opracowań projektowych
Projektant nie odpowiada za błędy, wady, niedokładności i nieścisłości zawarte w projektów branżowych, odpowiada jednak za 
prawidłową koordynację międzybranżową projektu.
• Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności
Górna granica odpowiedzialności projektanta z niniejszej umowy wynosi 1.000.000,00 zł.
• Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
Strony wyłączają odpowiedzialność projektanta z tytułu rękojmi za wady projektu.
• Powiązanie odpowiedzialności z polisą OC
Odpowiedzialność projektanta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do sumy 
ubezpieczenia zawartej polisy OC projektanta, która na dzień zawierania umowy wynosi 1.000.000,00 zł.

• Ograniczenie w zakresie kolejności dochodzenia roszczeń
Zamawiający zobowiązany jest w pierwszej kolejności do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikłych z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania przez projektanta wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym projektant zawarł 
umowę ubezpieczenia OC.

• Niedopuszczalne w relacji z konsumentami



Kary umowne



Spotykane w 
praktyce 
niebezpieczne 
klauzule dot. kar 
umownych

• Uzależnienie płatności kar 
umownych od opóźnienia, a nie 
zwłoki
• Możliwość kumulowania kar 

umownych za odstąpienie oraz kar 
umownych z tytułu nienależytego 
wykonania zobowiązania
• Kary umowne za zwłokę 

zastrzegane bez górnego limitu



Przedawnienie/wygaśnięcie
roszczeń



Dawność w 
umowie o 

dzieło

• Roszczenia wynikające z umowy o dzieło 
przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia 
oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane 
- od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy 
miało być oddane.
• Termin nie podlega modyfikacji umownej

• Rękojmia za wady projektu – 2 lata od daty 
odebrania przedmiotu umowy przez 
zamawiającego
• Termin podlega modyfikacji umownej

• Wydłużenie/zrównanie z 
odpowiedzialnością wykonawcy robót 
budowlanych

• Wydłużenie okresu trwania rękojmi
• Przesunięcie momentu początkowego 

upływu rękojmi



Prawa autorskie w praktyce
projektowej



Prawa autorskie w relacji z 
inwestorem
• Prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste – podział i cechy szczególne

• Spotykane w praktyce zobowiązania do niewykonywania praw autorskich osobistych

• Na co zwrócić uwagę przy redakcji umowy w zakresie ochrony praw autorskich osobistych?

• Możliwy zakres udzielenia zgody na korzystanie z praw autorskich projektanta w umowie o 
prace projektowe
• Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu 

architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania 
go tylko do jednej budowy (art. 61 pr.aut.)

• Licencja (wyłączna/niewyłączna, ograniczona/nieograniczona terytorialnie, 
terminowa/bezterminowa)

• Przeniesienie praw autorskich majątkowych i jego skutki
• Forma pisemna pod rygorem nieważności (art. 53, art. 67 ust. 5 pr.aut.)
• Domniemanie odpłatnego charakteru licencji lub przeniesienia praw autorskich (art. 43  

ust. 1 pr.aut.)



Prawa autorskie w 
relacji z 
podwykonawcami

• Kontrowersja na temat 
autorskiego charakteru 
opracowań branżowych
• Postulat regulowania 

zagadnień dot. praw 
autorskich z podwykonawcami 
w sposób analogiczny jak w 
umowie z inwestorem
• Problematyka możliwości 

powierzenia korygowania lub 
wykonywania nadzorów 
autorskich innym branżystom



Prawa 
autorskie w 

relacji z 
innymi 

architektami

PROBLEMATYKA KONTYNUACJI 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
PRZEZ INNEGO PROJEKTANTA

PROBLEMATYKA DOKONYWANIA 
ZMIAN W PROJEKCIE WYKONANYM 
PRZEZ INNEGO PROJEKTANTA

PROBLEMATYKA NADZORÓW 
AUTORSKICH WYKONYWANYCH 
PRZEZ INNEGO PROJEKTANTA NIŻ 
AUTOR PROJEKTU



Prawa autorskie a KEZA

• ZASADA 4:
• Architekci są zobowiązani do dbania o niezależność, bezstronność, tajemnicę

zawodową, uczciwość i godność zawodu, oraz postępują w sposób respektujący
uzasadnione prawa i interesy innych osób, mają obowiązek uznawania aspiracji 
zawodowych i dorobku swoich kolegów oraz poszanowania ich praw. Architekci 
uznają wkład wniesiony w ich pracę przez innych. 

• Reguła 4.5: Architekci nie przywłaszczają sobie własności intelektualnej ani nie 
wykorzystują pomysłów innych architektów, firm lub innej organizacji bez ich 
zgody.

• Reguła 4.14: Architekci otrzymujący propozycję wykonania projektu lub innej 
pracy, o której wiedzą lub mogą się dowiedzieć, że została przez tego samego 
klienta przyrzeczona innemu architektowi, powinni niezwłocznie poinformować 
go o tym.



Umowy z podwykonawcami -
specyfika
• Brak zależności w zakresie terminów określonych w 

umowie z inwestorem
• Brak zależności w zakresie wymagalności 

wynagrodzenia
• Odpowiedzialność podwykonawców za błędy 

projektowe przez nich popełnione


