
 

 

PZITB-ORSB 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI W KRAKOWIE 

 

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I SZKOLENIA BUDOWLANEGO 
 
 

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28   / fax:12 421 47 37  : 519 197 983 

   Konto bankowe: Bank Millennium nr 57 1160 2202 0000 0000 3488 7477        NIP 676-01-21-681 

orsb@pzitb.org.pl   szkolenia@pzitb.org.pl  www.pzitb.org.pl 

 

Zaprasza Paostwa na szkolenie online 
 
Umowy o roboty budowlane - zabezpieczenie interesów 

stron, minimalizacja ryzyka - cz.  II 
 
 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest  przekazanie wiedzy na temat umów o roboty budowlane. W 
trakcie szkolenia poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące 
interesów wykonawcy w umowach o roboty budowlane, w tym w szczególności 
dotyczące praktyki formułowania wybranych postanowieo umów o roboty 
budowlane w zakresie opisanym w programie szkolenia.  

 

Wykładowca: 

Szkolenie poprowadzi radca prawny Tomasz Długosz. 

Prelegent jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellooskiego. Od stycznia 2009 roku członek Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Krakowie. Od 12 lat zajmuje się doradztwem prawnym na 
rzecz wykonawców i inwestorów robót budowlanych, uprzednio jako aplikant 
radcowski, a potem radca prawny w kancelarii T. Studnicki, K. Płeszka, Z. 
Ćwiąkalski, J. Górski Sp. k., a obecnie jako partner Kancelarii „Borucki i Długosz 
Radcowie Prawni Spółka Partnerska”. Od 2014 roku prowadzi szkolenia dla PZITB 
w Krakowie. 

Doradza klientom w procesie inwestycyjno-budowlanym – od nabycia tytułu 
prawnego do nieruchomości, poprzez aspekty prawne procesu projektowania i 
uzyskania stosownych pozwoleo, przygotowuje i negocjuje umowy o roboty 
budowlane i doradza w procesie ich wykonania oraz w sporach powstałych na ich 
tle. W bieżącej praktyce doradza podmiotom z branży deweloperskiej i 
wykonawczej w umowach i sporach m.in. dotyczących budowy budynków 
wielorodzinnych, budynków biurowych oraz użyteczności publicznej, czy też 
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inwestycji kompleksów mieszkaniowych jednorodzinnych. Doradza zarówno w 
umowach o generalne wykonawstwo inwestycji, jak i w umowach dotyczących 
fragmentów 

 

Program szkolenia 

1. Przedmiot umowy – zakres zleconych robót 

1.1. Podtypy umowy – generalne wykonawstwo, pakietowanie robót, 

podwykonawstwo 

1.2. Szczegółowy zakres obowiązków inwestora 

1.3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy 

2. Wynagrodzenie: 

2.1. ryczałt 

2.2. kosztorys 

2.3. umowa typu GMP (gwarantowana cena maksymalna)  

3. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane 

3.1. gwarancja należytego wykonania 

3.2. gwarancja na okres rękojmi 

3.3. kaucja / kwota zatrzymana 

3.4. różnice między gwarancją bankową a gwarancją ubezpieczeniową 

4. Terminy w umowie o roboty budowlane  

5. Odbiory  

5.1. odbiory pośrednie 

5.2. odbiór koocowy 

6. Odpowiedzialnośd 

6.1. ogólne zasady odpowiedzialności 

6.2. kary umowne 

6.3. odpowiedzialnośd za wady: gwarancja jakości, rękojmia 

7. Postanowienia dotyczące wprowadzania zmian 

8. Rozwiązanie umowy 

8.1. ustawowe prawa odstąpienia a postanowienia umowne  

8.2. umowne prawo odstąpienia 

9. Postanowienia różne 

9.1. prawa autorskie 

9.2. cesja 

10. Podsumowanie, pytania, dyskusja 

 



Termin: 28 wrzesieo  2021 r. godz. 16,00-18,30 

Szkolenie online zostanie przeprowadzone na platformie ZOOM 

 

Zgłoszenia prosimy przesyład na  email:  szkolenia@pzitb.org.pl 
 
Po otrzymaniu  zgłoszenia,  zgłaszającemu zostanie przesłany link z dostępem 
do udziału w szkoleniu online.  
 
Dla  członków  MOIIB szkolenie  bezpłatne.   
 

 
Każdy uczestnik szkolenia  otrzyma certyfikat o udziale  w szkoleniu. 
 
 

Zgłoszenia i informacje:  
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia  Budowlanego OM PZITB 
31- 113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 
szkolenia@pzitb.org.pl,   www.pzitb.org.pl  
tel. 12 421 47 37, tel. 519 197 929, 519 197 983 
 

 
Z poważaniem 
 
Stanisław Nowak 
Dyr. PZITB  ORSB 
 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział Małopolski w Krakowie 
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia  Budowlanego 
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