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Inwestor i inne podmioty zaan-
gażowane, korzystając ze swobody 
kontraktowania, mogą w sposób 
dowolny kształtować stosunki zobo-
wiązaniowe łączące je z innymi pod-
miotami, z zastrzeżeniem, iż cel tak 
ukształtowanego stosunku nie może 
być sprzeczny z naturą zobowią-
zania, przepisami obowiązującego 
prawa oraz zasadami współżycia 
społecznego. W sytuacji, gdy strony 
w sposób zgodny i jednolity inter-
pretują postanowienia łączącego je 
stosunku zobowiązaniowego jego 
ukształtowanie w formie umowy 
nazwanej lub nienazwanej nie ma 
większego praktycznego znacze-
nia. Jednakże problem pojawia się 
w sytuacji, gdy pomiędzy stronami 
dochodzi do sporu w przedmiocie 
realizacji konkretnych zobowiązań. 
Analizując postanowienia konkret-
nej umowy sąd może wyodrębnić 
cechy różnych stosunków zobo-
wiązaniowych i w konsekwencji 
dokonać oceny realizacji wynika-
jących z nich zobowiązań w opar-
ciu o przepisy ustawowe, czego 
strony mogły nie przewidzieć przy 
zawieraniu umowy. Konsekwencją 
takiej zaskakującej dla stron inter-
pretacji może być orzeczenie przez 
sąd o prawach i obowiązkach nie 
wynikających wprost z treści samej 
umowy. W związku z powyższym 
oraz z uwagi na pojawiające się 
w praktyce trudności w kwalifikacji 
prawnej konkretnych umów, poni-
żej wskazane zostały podstawowe 
cechy odróżniające umowę o dzieło 
w zakresie prac budowlanych od 
umowy o roboty budowlane.

Warunki konieczne w celu uzna-
nia zawieranej umowy jako umowy 
o roboty budowlane:
n Zobowiązania inwestora:

1) przygotowanie robót bu-
dowlanych, w szczególności 
poprzez dostarczenie wyko-

nawcy dokumentacji pro-
jektowej, opracowań geode-
zyjno-kartograficznych oraz 
dokonanie czynności formal-
no-technicznych koniecz-
nych do rozpoczęcia robót

2) przekazanie terenu budowy
3) odebranie gotowego obiektu
4) zapłata wynagrodzenia.

n Zobowiązania wykonawcy:
1) sprawdzenie dokumentacji 

projektowej
2) wykonanie obiektu zgodnie 

z dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej 
oraz obowiązującymi przepi-
sami

3) zabezpieczenie terenu budo-
wy

4) oddanie do użytku obiektu. 

Obie umowy, jako umowy 
nazwane, uregulowane zostały 
w Kodeksie� cywilnym (dalej: k.c.) 
– umowa o dzieło w art. 627-646 
k.c., natomiast umowa o roboty 
budowlane w art. 647-658 k.c. 
Ukształtowana pierwotnie na 
potrzeby obrotu uspołecznionego 
umowa o roboty budowlane jesz-
cze do niedawna postrzegana była 
przez część doktryny prawa cywil-
nego jako podtyp umowy o dzieło, 
jednakże zgodnie z dominującym 
obecnie w literaturze przedmiotu 
stanowiskiem wyrażonym w uza-
sadnieniu uchwały siedmiu sędziów 
Sądu Najwyższego z 11 stycznia 
2002 r. (III CZP 63/01) umowa 
o roboty budowlane stanowi 
odrębny typ umowy nazwanej i nie 
jest podtypem umowy o dzieło, 
choć historycznie i systemowo 
z niej się wywodzi. I chociaż zasad-
niczym obowiązkiem zamawiają-
cego (inwestora) w obu przypad-
kach jest odebranie dzieła (obiektu) 
to zakresy przepisów definiują-
cych umowę o dzieło oraz umowę 

o roboty budowlane znacznie się 
różnią. Rozpatrując kwestię relacji 
pomiędzy umową o dzieło a umową 
o roboty budowlane, Sąd Najwyższy 
w wyżej wzmiankowanej uchwale 
wskazał na dwie specyficzne cechy 
odróżniające umowę o roboty 
budowlane od umowy o dzieło. Po 
pierwsze, podtrzymał pogląd wyra-
żony już uprzednio w orzeczeniu 
z dnia 25 marca 1998 roku, 
sygn. II CKN 653/97, w którym 
wskazał, że kryterium rozróżnienia 
umowy o dzieło i umowy o roboty 
budowlane jest ocena realizacji 
inwestycji stosownie do wymogów 
prawa budowlanego. Natomiast, 
jako drugie kryterium odróżniające 
wskazał szczególną postać współ-
działania (w przypadku umowy 
o roboty budowlane) inwestora 
z wykonawcą w zakresie przygo-
towania i wykonania przedmiotu 
świadczenia, przejawiającą się 
w obowiązkach inwestora w zakre-
sie dostarczenia projektu i przeka-
zania terenu budowy. Na marginesie 
powyższych rozważań należy jed-
nak podkreślić, że Sąd Najwyższy 
nie rozstrzygnął istotnego dla prak-
tyki zagadnienia, czy konstytutywną 
cechą umowy o roboty budowlane 
jest obowiązek dostarczenia pro-
jektu przez inwestora.

W wyżej wzmiankowanej 
uchwale Sąd Najwyższy rozstrzyg-
nął również kolejne istotne zagad-
nienie w relacji pomiędzy umową 
o dzieło a umową o roboty budow-
lane, którym była, jakże istotna dla 
pewności obrotu, kwestia terminu 
przedawnienia roszczeń wynikają-
cych z tychże umów. Obecnie, zgod-
nie z zaaprobowanym w doktrynie 
stanowiskiem wyrażonym przez 
Sąd Najwyższy, do umowy o roboty 
budowlane nie stosuje się wynika-
jącego z umowy o dzieło dwulet-
niego terminu przedawnienia rosz-
czeń, a więc roszczenia wynikające 
z umowy o roboty budowlane prze-
dawniają się w ogólnych terminach 
przedawnienia określonych w art. 
118 k.c., czyli w przypadku rosz-
czeń związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą w termi-
nie trzech lat.

Kolejnym istotnym zagadnie-
niem w zakresie relacji pomiędzy 
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umową o dzieło a umową o roboty 
budowlane jest brak uregulowania 
kwestii wynagrodzenia wykonawcy 
w przypadku umowy o roboty 
budowlane. I choć Sąd Najwyższy 
nie wypowiedział się expressis�ver-
bis odnośnie możliwości posłuże-
nia się analogią legis przez zasto-
sowanie przepisów umowy o dzieło 
w odniesieniu do wynagrodzenia 
przy umowie o roboty budowlane, 
to w doktrynie przyjmuje się, iż 
w takim przypadku, niejako pró-
bując usunąć lukę prawną, uzasad-
nione jest zastosowanie przepisów 
najbardziej zbliżonych tj. umowy 
o dzieło. 

Na koniec, zaznaczenia wymaga 
kwestia, iż w przypadku, gdy strony 
umowy o roboty budowlane usta-
liły, że wykonawca będzie mógł 
wykonywać roboty objęte przed-
miotową umową za pomocą pod-
wykonawców, wówczas inwestor 

i wykonawca ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę wyna-
grodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę, 
a odmienne postanowienia umowy 
są nieważne.

Reasumując, powołując się na 
orzecznictwo Sądu Najwyższego 
można w pewnym uproszcze-
niu stwierdzić, iż umowa o roboty 
budowlane służy przede wszystkim 
realizacji przedsięwzięć o większych 
rozmiarach oraz zindywidualizo-
wanych właściwościach zarówno 
fizycznych, jak i użytkowych, jak 
również prac remontowych, które 
można zakwalifikować jako roboty 
budowlane, natomiast umowa 
o dzieło w zakresie prac budowla-
nych ze swej natury służy głównie 
realizacji prac o charakterze wypo-
sażeniowym, uzdatniającym i kon-
serwacyjnym, które takiego przy-
miotu nie posiadają. Ze względu na 

daleko idące konsekwencje zakwa-
lifikowania umowy do jednej ze 
wskazanych kategorii, kwestia cha-
rakteru zawieranej umowy winna 
być jednak przedmiotem pogłębio-
nej refleksji w odniesieniu do każ-
dego indywidualnego przypadku. 
W przeciwnym razie strony umowy, 
nawet jeżeli działały przy jej zawie-
raniu w jak najlepszej wierze, mogą 
być w razie sporu sądowego zasko-
czone faktycznymi skutkami doko-
nanej przez nie czynności prawnej.
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When exercising their freedom to 
enter into contractual relations an 
investor and other engaged entities 
can in a voluntary way shape the 
relations of rights and obligations 
binding between them and other 
entities, with the proviso that the 
purpose of the relationship formed 
between them may not be contrary 
to the nature of the commitment, 
the provisions of current law or the 
principles of social co-existence. In 
a situation where the parties inter-
pret the provisions of a binding 
relationship between them in an 
amicable and harmonious way the 
construction of that relationship in 
the form of a nominate or innomi-
nate contract is of no great practical 
importance. However, a problem 
emerges when a dispute arises 
between the parties with regard to 
the performance of specific obliga-
tions. When analysing the provi-
sions of a specific contract a court 
may single out the characteristics of 
different binding relationships and 
as a consequence assess the perform-
ance of the obligations resulting 
from them on the basis of statu-
tory provisions, which the parties 
might not have anticipated when 
concluding the contract. The conse-
quence of such a surprising interpre-
tation for the parties may be a court 
ruling referring to rights and obli-
gations not resulting directly from 
the content of the contract itself. In 
connection with the above as well 
as on account of the difficulties that 
appear in practice in the legal clas-
sification of specific contracts, the 
basic characteristics distinguishing 
between a contract for a specific task 
in the field of construction work and 

a construction work contract have 
been indicated below.

The necessary conditions for 
identifying a concluded contract as 
a construction work contract are as 
follows:
n The investor’s obligations:

1) Prepare the construction 
work, in particular by pro-
viding contractors with 
design documentation, ge-
odesic-cartographic stud-
ies and performing formal-
technical activities essential 
for work to commence;

2) Hand over construction 
site;

3) Accept completed building;
4) Pay contractual fees.

n The contractor’s obligations:
1) Check design documenta-

tion;
2) Construct building in ac-

cordance with the design 
documentation, the prin-
ciples of technical exper-
tise and currently binding 
norms;

3) Provide security for con-
struction site;

4) Complete construction. 

Being nominate agreements both 
contracts are regulated by the Civil 
Code (known henceforth as the 
K.C.) – the contract for a specific 
task by articles 627- 646 K.C. and the 
construction work contract by arti-
cles 647-658 of the K.C. Originally 
designed for the needs of state-run 
economic activity until recently the 
construction work contract was 
perceived in certain aspects of civil 
code doctrine as a sub-type of the 
specific-task contract. However, 

according to the position currently 
prevailing in the literature on the 
subject as expressed in the justifi-
cation to the decision of the seven 
justices of the Supreme Court  of 
11 January 2002. (III CZP 63/01), 
a construction work contract 
constitutes a distinct type of nomi-
nate contract and is not a sub-type 
of the specific-task contract, even 
though historically and systemi-
cally speaking it originates from 
the latter. Moreover, although the 
basic obligation of  the contracting 
entity (the investor) in both cases is 
to accept the work performed (the 
building or structure) the scope of 
regulations defining the contract for 
a specific task and the construction 
work contract differ significantly. 
When examining the relationship 
between a contract for a specific 
task and a construction work 
contract the Supreme Court in the 
above-mentioned ruling referred to 
two specific features distinguishing 
a construction work contract from 
a contract for a specific task. First, 
the Court upheld the view expressed 
previously in the ruling of 25 March 
1998, catalogue no. II CKN 653/97,  
which indicated that the criterion for 
distinguishing between a contract 
for a specific task and a construc-
tion work contract is the assessment 
of the performance of the invest-
ment in accordance with the require-
ments of construction law. On the 
other hand, the Court mentioned 
as a second distinguishing criterion 
the specific form of co-operation 
(in the case of a construction work 
contract) between the investor and 
the contractor within the scope of 
preparing and performing a service, 
as manifested in the investor’s obli-
gations with regard to providing 
a design and handing over the 
construction site. However, inci-
dental to the above deliberations 
it should be pointed out that the 
Supreme Court did not resolve an 
important issue appearing in prac-
tice, i.e. whether the obligation of 
the investor to provide a design 
constitutes a constitutional feature 
of the construction work contract.

In the above-mentioned decision 
the Supreme Court likewise resolved 
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another basic problem concerning 
the relationship between a contract 
for a specific task and a construction 
work contract, i.e. the importance 
for transaction certainty of the time 
limit set in a statute of limitations 
with regard to any claims resulting 
from these contracts. At present, 
according to the viewpoint expressed 
by the Supreme Court and approved 
in doctrine, the two year statute of 
limitations applying in the case of 
a contract for a specific task does 
not apply to a construction work 
contract and thus claims arising 
from a construction work contract 
fall within the statute of limitations 
according the general periods spec-
ified for the statute of limitations 
in article 118 K.C. i.e. in the case 
of claims arising from economic 
activity the statute of limitations 
lasts for three years.

Another important issue affecting 
the relationship between a contract 
for a specific task and a construction 
work contract concerns the lack of 
regulations regarding payment for 
a contractor in the case of a construc-
tion work contract. Although the 
Supreme Court did not express 
any opinion expressis�verbis on the 
possibility of applying analogia�

legis the provisions of a contract for 
a specific task to resolve payment 
in a construction work contract, it 
is accepted in doctrine that in such  
a case, attempting as it were to 
remove a legal loophole, the appli-
cation of provisions closest in char-
acter to the contract in question, 
i.e. those of a contract for a specific 
task, are justified. 

Finally, one issue that needs to 
be stressed is that in a case where 
the parties to a construction work 
contract have established that 
a contractor will be able to perform 
the work referred to in a contract with 
the assistance of sub-contractors, 
the investor and the contractor then 
bear joint responsibility for payment 
for construction work performed by 
a sub-contractor and any provisions 
of the contract stating otherwise are 
deemed invalid.

To sum up, citing the ruling of 
the Supreme Court it is possible 
with some simplification to state 
that the construction work contract 
is primarily used in the performance 
of larger-scale undertakings as well 
as those with distinctive characteris-
tics, both physical and functional, as 
well as for renovation work, which 
can be classified as construction 

work, while a contract for a specific 
task concerning construction work 
is by its very nature mainly used 
in the performance furnishing/
fitting, treatment and conservation 
work, which do not possess such an 
attribute. However, due to the far-
reaching consequences of classifying 
a contract into one of the above-
mentioned categories, the ques-
tion of the character of a concluded 
contract should be the subject of 
a more in-depth analysis in each 
individual case. In the opposite situ-
ation the parties to a contract, even 
if they acted in concluding it in the 
best possible faith, can, if a dispute 
comes to the courts, find them-
selves surprised by the actual conse-
quences of their legal actions.
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