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Sytuacja na rynku, szczególnie robót budo-
wlanych, staje si´ coraz trudniejsza. Gwa∏-
towne i nieprzewidywalne wzrosty kosz-

tów, ograniczenie dost´pnoÊci materia∏ów oraz
pracowników, powodujà problemy z wykonywa-
niem zawartych umów w sprawie zamówieƒ pu-
blicznych. Przek∏adajà si´ one na utrat´ p∏ynnoÊci
finansowej wykonawców, a w dalszej konse-
kwencji na brak regulowania zobowiàzaƒ wyko-
nawców wobec w∏asnych podwykonawców.

Zabezpieczeniu interesów podwykonawców w takich
sytuacjach s∏u˝à przepisy art. 647(1) Kc oraz 465 Pzp
(art. 143c Pzp z 2004 r.). Pierwszy z nich dotyczy

wy∏àcznie wykonywania przez podwykonawc´ (lub
dalszego podwykonawc´) robót budowlanych w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego (a zatem przedmiotem
umowy podwykonawczej muszà byç w∏aÊnie takie ro-
boty budowlane).

Szerszy zakres zastosowania ma natomiast art. 465
Pzp, który dotyczy zlecania podwykonawcom nie tyl-
ko wykonania robót budowlanych, ale tak˝e umów
podwykonawczych, których przedmiotem b´dà dosta-
wy lub us∏ugi, pod warunkiem jednak, ˝e te dostawy
i us∏ugi wchodzà w zakres zamówienia publicznego
na roboty budowlane (a zatem przedmiotem umowy
pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà sà roboty bu-
dowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp).

PARASOL OCHRONNY
DLA PODWYKONAWCÓW

Obserwujàc sposób formu∏owania roszczeƒ kierowa-
nych przez podwykonawców do zamawiajàcych mo˝-
na dojÊç do przekonania, ˝e dla powstania solidarnej
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odpowiedzialnoÊci zamawiajàcego z wykonawcà, a za-
tem obowiàzku zap∏aty przez zamawiajàcego wyna-
grodzenia wszystkim podwykonawcom bioràcym
udzia∏ w realizacji inwestycji, dochodzi ju˝ przez sam
fakt zawarcia pomi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà
umowy o roboty budowlane.

Podwykonawcy bardzo cz´sto pozostajà w przeÊwiad-
czeniu, ˝e skoro ich zleceniodawca realizuje umow´
zawartà w re˝imie zamówieƒ publicznych, umowy ta-
kie sà automatycznie zabezpieczone dodatkowà odpo-
wiedzialnoÊcià zamawiajàcego.

Analiza orzecznictwa sàdów powszechnych pro-
wadzi do wniosku, ˝e podwykonawcom nie jest
trudno uzyskaç korzystne rozstrzygni´cie, trakto-
wani sà bowiem jako najs∏absze ogniwo w proce-
sie inwestycyjnym, nad którym nale˝y roztoczyç
swoisty parasol ochronny.

Bardzo cz´sto mo˝na spotkaç si´ z oparciem wyroku
o domniemanie skutecznego zg∏oszenia podwyko-
nawstwa wywodzone z takich okolicznoÊci jak wiedza
zamawiajàcego o obecnoÊci podwykonawcy na budo-
wie i wykonywaniu przez niego prac. Zdarza si´, i˝ sà-
dy w takiej sytuacji przyjmujà tzw. milczàcà zgod´ in-
westora, a wr´cz stwierdzajà, i˝ akceptacja obecnoÊci
podwykonawcy na terenie budowy czy te˝ uczestnic-
twa w naradach stanowi swoiste potwierdzenie, i˝
podwykonawca taki jest „podwykonawcà zg∏oszo-
nym”, a to powoduje, i˝ „ewentualne uchybienia
w zakresie formalnego zg∏oszenia podwykonawcy –
brak uprzedniego przed∏o˝enia projektu umowy, nie
majà znaczenia wobec potwierdzenia przez pozwanà
ad. 2, i˝ powódka jest zg∏oszonym podwykonawcà
(…)”1.

PRZES¸ANKI USTAWOWE POWSTANIA
SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI

Majàc na uwadze literalne brzmienie wspomnia-
nych przepisów, dla powstania solidarnej odpo-
wiedzialnoÊci zamawiajàcego (inwestora) z wy-
konawcà za wynagrodzenie podwykonawców,
musi zostaç spe∏nione szereg ÊciÊle okreÊlonych
przes∏anek. Ponadto, muszà one zostaç spe∏nione
∏àcznie.

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y zauwa˝yç, i˝ zg∏osze-
niu nie podlega podwykonawca jako podmiot/firma,
ale zakres prac zlecanych danemu podwykonawcy.
Zgodnie z art. 647(1) § 1 Kc, „inwestor odpowiada
solidarnie z wykonawcà za zap∏at´ wynagrodzenia
nale˝nego podwykonawcy z tytu∏u wykonanych
przez niego robót budowlanych, których szczegó-
∏owy przedmiot zosta∏ zg∏oszony inwestorowi
(…)”.

Dlatego te˝ zamawiajàcy musi zostaç poinformo-
wany nie tylko o tym, kto b´dzie wykonywa∏ pra-
ce wchodzàce w zakres zamówienia, ale tak˝e –
szczegó∏owo – co jest przedmiotem zlecanych
prac.

Po drugie, przepis art. 647(1) § 4 Kc wyraênie zastrze-
ga, i˝ zg∏oszenie to musi zostaç dokonane pisemnie,
wr´cz pod rygorem niewa˝noÊci. Z tego te˝ wzgl´du
nie ma mo˝liwoÊci uznania, i˝ dosz∏o do skutecznego
zg∏oszenia podwykonawstwa poprzez oparcie si´ na
domniemaniach wynikajàcych z akceptacji obecnoÊci
podwykonawcy na placu budowy.

Kodeks cywilny dopuszcza odst´pstwo od wymogu
pisemnego zg∏oszenia podwykonawstwa wy∏àcznie
w przypadku, gdy ju˝ w treÊci umowy zawieranej po-
mi´dzy zamawiajàcym a wykonawcà uj´to zapisy spe-
cyfikujàce prace zlecane konkretnemu podwykonaw-
cy, pod warunkiem jednak, i˝ b´dzie to szczegó∏owy
zakres. Przypadek ten nie ogranicza zatem w ˝aden
sposób obowiàzków informacyjnych po stronie wyko-
nawcy (wzgl´dnie podwykonawcy) – zamawiajàcy
musi byç poinformowany zarówno o konkretnym
podwykonawcy, jak i szczegó∏owym zakresie prac ja-
kie majà byç mu zlecone.

Wskazanie w umowie generalnej nazwy podwy-
konawcy, ewentualnie dodatkowo ogólnie sfor-
mu∏owanego zakresu prac (zdefiniowanych cz´-
sto jedynie bran˝owo, bàdê przypisanych kilku
podwykonawcom), nie wype∏ni wymogów oma-
wianego przepisu.

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

1 Tak m.in. wyr. SO w Gliwicach z 25.10.2021 r. sygn. akt X GC

17/21.
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Pisemne poinformowanie o szczegó∏owym zakresie
prac zlecanych danemu podwykonawcy ma bardzo
istotne znaczenie dla póêniejszego ustalenia wysoko-
Êci zobowiàzania zamawiajàcego. Jak bowiem wynika
z treÊci art. 647(1) § 3 Kc, inwestor odpowiada wy-
∏àcznie do wysokoÊci wynagrodzenia przys∏ugujàcego
wykonawcy za wykonanie tych robót budowlanych,
których szczegó∏owy zakres zosta∏ wskazany w zg∏o-
szeniu podwykonawstwa.

Zamawiajàcy musi mieç zatem mo˝liwoÊç ka˝dora-
zowo porównaç t´ cz´Êç wynagrodzenia wykonawcy
jaka przypada za wykonanie zg∏oszonych prac z war-
toÊcià roszczenia podwykonawcy. JeÊli podwyko-
nawca ostatecznie wykona∏ wi´kszy zakres robót ni˝
zg∏oszony, to obowiàzek zap∏aty przez zamawiajàce-
go nie rozciàgnie si´ automatycznie na te dodatkowe
prace.

W zasadzie to˝same warunki powstania odpowie-
dzialnoÊci solidarnej zamawiajàcego z wykonawcà
przewidziane sà w art. 465 Pzp. Przepis nak∏ada na
zamawiajàcego obowiàzek dokonania bezpoÊredniej
zap∏aty wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji,
gdy – w odniesieniu do podwykonawstwa robót bu-
dowlanych – zaakceptowa∏ umow´ podwykonawczà
lub – w przypadku podwykonawstwa dostaw lub
us∏ug zlecanych w ramach wykonania robót budowla-
nych – otrzyma∏ umow´ podwykonawczà.

Tym samym, równie˝ na gruncie Pzp, podkreÊlone
zosta∏o, ˝e dla powstania solidarnej odpowiedzialno-
Êci zamawiajàcego, niezb´dne jest uzyskanie przez
zamawiajàcego wiedzy w formie pisemnej – nie tyl-
ko o samym podwykonawcy – ale przede wszystkim
o szczegó∏owym zakresie powierzanych mu prac po-
przez dost´p do tych informacji w formie projekto-
wanej (odpowiednio – zawartej) umowy podwyko-
nawczej.

Dodatkowo istotne jest, i˝ solidarna odpowiedzialnoÊç
za zap∏at´ wynagrodzenia dotyczy wy∏àcznie tych na-
le˝noÊci, które powsta∏y odpowiednio po akceptacji
lub otrzymaniu przez zamawiajàcego umów podwy-
konawczych (art. 465 ust. 2 Pzp; art. 647(1) § 1 Kc).
Dokonanie takiego zg∏oszenia po rozpocz´ciu wyko-
nywania prac przez podwykonawc´ tak˝e mo˝e zostaç

uznane za skuteczne, jednak˝e b´dzie powodowa∏o
powstanie odpowiedzialnoÊci inwestora wy∏àcznie
w odniesieniu do wynagrodzenia za prace w cz´Êci
wykonanej po tym zg∏oszeniu2.

Kolejnà z obligatoryjnych przes∏anek wymaga-
nych dla aktywizacji odpowiedzialnoÊci solidar-
nej zamawiajàcego, wskazanà w art. 465 ust. 1
Pzp, jest uchylanie si´ od zap∏aty przez wyko-
nawc´. Oznacza to zatem, i˝ w Êwietle powy˝-
szego przepisu, solidarna odpowiedzialnoÊç za-
mawiajàcego powstaje dopiero, gdy wykonaw-
ca uchyla si´ od zap∏aty swojemu podwyko-
nawcy.

Jak podkreÊla si´ w orzecznictwie3, aby zamawiajàcy
sta∏ si´ legitymowany do zap∏aty wynagrodzenia pod-
wykonawcy, wszystkie przes∏anki wskazane w 465
ust. 1 Pzp (art. 143c ust. 1 Pzp z 2004 r.) muszà zostaç
spe∏nione ∏àcznie, w tym wykonawca musia∏ uchylaç
si´ od obowiàzku zap∏aty wynagrodzenia podwyko-
nawcy. Brak ziszczenia si´ którejkolwiek z tych prze-
s∏anek, neguje obowiàzek zamawiajàcego w opisywa-
nym zakresie.

Co zatem istotne, podwykonawcy nie przys∏uguje
uprawnienie ˝àdania zap∏aty od inwestora dopóki
mo˝e uzyskaç spe∏nienie tego Êwiadczenia od
wykonawcy i nie przys∏uguje mu w takiej sytuacji
– stanowiàce o istocie odpowiedzialnoÊci solidar-
nej d∏u˝ników - prawo wyboru, czy b´dzie docho-
dzi∏ zaspokojenia d∏ugu od wykonawcy czy od in-
westora.

OdpowiedzialnoÊç solidarna powstanie dopiero,
gdy d∏u˝nik podstawowy (wykonawca) b´dzie
uchyla∏ si´ od zap∏aty – i dopiero wtedy wierzy-
ciel (podwykonawca) uzyska prawo wyboru do-
chodzenia wierzytelnoÊci od jednego ze wspó∏-
d∏u˝ników solidarnych.
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2 Tak np. wyr. SA w Szczecinie z 8.10.2021 r., sygn. akt I AGa

58/21.
3 M.in. wyrok SO w Olsztynie z dnia 10.10.2019 r. sygn. akt V GC

3/19.
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OCHRONA
NIE TYLKO PODWYKONAWCY

Przytoczona na wst´pie, niestety w dalszym cià-
gu doÊç powszechna, interpretacja przepisów
konstytuujàcych odpowiedzialnoÊç solidarnà in-
westora (zamawiajàcego) z wykonawcà opiera
si´ w dalszym ciàgu na nieobowiàzujàcym ju˝
brzmieniu art. 647(1) Kc, a w konsekwencji jest
niezgodna z literalnym brzmieniem aktualnie
obowiàzujàcych przepisów, a nawet z intencjà
ustawodawcy.

Przepis ten zosta∏ zmieniony nowelizacjà Kodeksu cy-
wilnego, która wesz∏a w ˝ycie jeszcze z dniem 1
czerwca 2017 r.4 Jak wskazano w uzasadnieniu do
projektu tej ustawy5, wprowadzone zmiany mia∏y na
celu m.in. zapobie˝enie dostrze˝onemu zbyt liberal-
nemu podejÊciu sàdów do przes∏anek zastosowania
tego przepisu dopuszczajàcemu milczàcà akceptacj´
podwykonawstwa.

W tym celu wprowadzono wyraêny obowiàzek do-
konania zg∏oszenia w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci, wskazujàc jednoczeÊnie, ˝e warun-
kiem skutecznoÊci przedmiotowego zg∏oszenia jest
okreÊlenie to˝samoÊci podwykonawcy w sposób
umo˝liwiajàcy jego identyfikacj´ przez inwestora
oraz wskazanie przedmiotu jego robót w sposób na
tyle szczegó∏owy, aby mo˝liwe by∏o oszacowanie
wysokoÊci wynagrodzenia nale˝nego wykonawcy
za te roboty, które ma stanowiç limit odpowiedzial-
noÊci inwestora za zap∏at´ wynagrodzenia podwy-
konawcy.

PodkreÊlono, i˝ wprowadzenie takiego rozwiàzania
zwi´kszy pewnoÊç obrotu (inwestor, wykonawca
i podwykonawca b´dà posiadali pewnoÊç co do w∏a-
snej sytuacji prawnej w kontekÊcie odpowiedzialnoÊci
za wyp∏at´ wynagrodzenia nale˝nego za roboty wyko-
nane przez podwykonawc´), w przeciwieƒstwie do sy-
tuacji sprzed wprowadzanej zmiany, gdy przyjmowa-
no odpowiedzialnoÊç solidarnà inwestora tylko na
podstawie akceptacji obecnoÊci podwykonawcy na te-
renie budowy lub te˝ innych okolicznoÊci Êwiadczà-
cych o wiedzy inwestora o udziale podwykonawcy
w procesie inwestycyjnym.

Majàc na wzgl´dzie uzasadnienie ustawy wpro-
wadzajàcej zmiany do art. 647(1) Kc (a zatem
obecnego brzmienia tego przepisu), nie mo˝na
w dalszym ciàgu interpretowaç jego treÊci
w oderwaniu od wprowadzonych zmian oraz
ich celu, pomijajàc zupe∏nie braki w zakresie
wype∏nienia obowiàzków zg∏oszenia podwyko-
nawstwa.

Jak wskazano powy˝ej, przepis ten, w brzmieniu obo-
wiàzujàcym ju˝ od przesz∏o 5 lat, k∏adzie nacisk na
wykonanie obowiàzków informacyjnych wobec inwe-
stora (zamawiajàcego) pisemnie, wr´cz pod rygorem
niewa˝noÊci. W takiej sytuacji nie mo˝e byç miejsca
na tzw. milczàcà zgod´ lub innego rodzaju domniema-
nia zg∏oszenia podwykonawstwa. Tak jak s∏usznie za-
uwa˝y∏ SA w Bia∏ymstoku „(…) Wiedza o obecnoÊci
podwykonawcy na budowie i wykonywaniu przez nie-
go prac wskazuje jedynie, ˝e inwestor wie o tym, i˝
w procesie budowlanym uczestniczy podwykonawca,
co nie jest równoznaczne z jego zgodà na skutek
z art. 6471 Kc.”6

Ewentualnym domniemaniem mo˝na jedynie pos∏u-
˝yç si´, gdy konieczne jest uzyskanie akceptacji umo-
wy podwykonawczej, a zamawiajàcy nie zachowa si´
w sposób aktywny. W takiej sytuacji, warunkiem
przyj´cia takiego domniemania, i˝ dosz∏o do akcep-
tacji, jest jednak zapewnienie zamawiajàcemu
pisemnie realnej mo˝liwoÊci zapoznania si´ z posta-
nowieniami umowy podwykonawczej istotnymi
z punktu widzenia zakresu jego przysz∏ej odpowie-
dzialnoÊci.

Realna mo˝liwoÊç musi oznaczaç taki stan, aby to
wy∏àcznie od woli inwestora zale˝a∏o, czy zapo-
zna si´ z postanowieniami umowy.7

www.zamowieniapublicznedoradca.pl

4 Ustawa z dnia 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu

u∏atwienia dochodzenia wierzytelnoÊci (Dz.U. 2017 poz. 333).
5 Druk Sejmowy nr 1185 z dnia 28.12.2016 r.
6 Wyrok SA w Bia∏ymstoku z dnia 21.05.2018 r., sygn. akt I AGa

79/18.
7 Por. np. wyr. SN z 5.03.2021 r., sygn. akt III CSKP 76/21; wyr. SA

w Poznaniu z 18.06.2021 r., I AGa 143/20.
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PODSUMOWANIE

Zg∏oszenie podwykonawstwa zawsze musi na-
stàpiç pisemnie (czy to w ramach umowy gene-
ralnej zawieranej pomi´dzy zamawiajàcym a wy-
konawcà, czy to poprzez odr´bne zg∏oszenie) ze
szczegó∏owym wskazaniem zakresu powierza-
nych danemu podwykonawcy prac.

Natomiast brak przekazania zamawiajàcemu takich
informacji uniemo˝liwi mu zg∏oszenie ewentualnego
sprzeciwu tak co do zakresu, jak i wartoÊci, prac po-
wierzanych podwykonawcy. W takiej sytuacji, w któ-
rej zamawiajàcy zosta∏by pozbawiony mo˝liwoÊci
uprzedniej weryfikacji zakresu prac podwykonaw-
czych oraz ich wartoÊci, trudno by∏oby przypisywaç
mu odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania wynikajàce
z umowy podwykonawczej. PodkreÊlenia bowiem wy-
maga, i˝ odpowiedzialnoÊç solidarna inwestora zosta-
∏a zaplanowana jako gwarancyjna i zabezpieczajàca
dla podwykonawców, jednak˝e musi ona byç realizo-
wana tak˝e z poszanowaniem interesu inwestora.

Konstytutywne dla powstania odpowiedzialnoÊci soli-
darnej jest zg∏oszenie nie tyle samego faktu powierze-
nia podwykonawstwa prac, czy te˝ wskazanie (ziden-
tyfikowanie) podwykonawcy, ale zg∏oszenie szczegó-
∏owego przedmiotu robót powierzanych temu podwy-
konawcy przed przystàpieniem do wykonywania tych
prac. Na mocy obowiàzujàcych przepisów inwestor
przyjmuje zatem odpowiedzialnoÊç za wynagrodzenie

wy∏àcznie za konkretne, zg∏oszone mu uprzednio pra-
ce, a nie zaÊ za wszelkie prace wykonane przez dane-
go podwykonawc´.

Dlatego te˝ dope∏nienie procedury zg∏oszenia za-
kresu prac podwykonawcy ma kluczowe znacze-
nie, gdy˝ tylko prawid∏owe zg∏oszenie mo˝e skut-
kowaç powstaniem takiej solidarnej odpowie-
dzialnoÊci.

W tym zakresie podwykonawca nie mo˝e powo∏ywaç
si´ na niestarannoÊç czy te˝ opiesza∏oÊç generalnego
wykonawcy, ani te˝ domagaç si´ aktywnego dzia∏ania
zamawiajàcego (np. domagania si´ od wykonawcy
zg∏oszenia podwykonawcy), skoro prawid∏owe zg∏o-
szenie le˝y przede wszystkim w interesie podwyko-
nawcy.

Jak s∏usznie zauwa˝y∏ Sàd Apelacyjny w Bia∏ymstoku
„To podwykonawca, jako bezpoÊrednio zainteresowa-
ny wstàpieniem w stosunek prawny, którego stronà
jest inwestor, musi dopilnowaç swego skutecznego
zg∏oszenia u niego i zabiegaç o uzyskanie takiej zgody,
a w razie zaniechania wykonawcy przedstawiç umow´
podwykonawczà inwestorowi lub umo˝liwiç mu zapo-
znanie si´ z jej warunkami, istotnymi dla jego odpo-
wiedzialnoÊci przewidzianej w art. 6471 § 5 Kc (…)”8

8 Wyr. SA w Bia∏ymstoku z dnia 21 maja 2018 r., sygn. akt I AGa

79/18.
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