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ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I
INŻYNIERÓW
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk, które otrzymała Ogólnopolska
Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa, chcielibyśmy w
pierwszej kolejności podziękować za przesłany materiał i jednocześnie przeprosić za dość długi czas
odpowiedzi. Czas ten wynikł z konieczności przeprowadzenia rozmów w gronie naszych członków oraz
władz, co było utrudnione wskutek poważniejszej do niedawna sytuacji epidemicznej.
Szanowni Państwo, podzielamy diagnozę ZOPI, że relacje pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego,
a w szczególności współpraca na linii Wykonawca – Projektant wymagają pewnej normalizacji. Pomysł
spisania zbioru dobrych praktyk, mających zastosowanie w tych relacjach, ze swej natury jest ze
wszech miar godny poparcia i warty dalszej refleksji.
Informujemy, że ten temat znajduje się również w agendzie działania OIGD oraz PZPB. W naszej ocenie
przed przystąpieniem do próby kodyfikacji oczekiwanych zachowań stron opisywanej relacji
Wykonawca - Projektant, niezmiernie ważne byłoby poznanie oczekiwań tychże stron. Perspektywa
Projektanta może być bowiem różna od perspektywy Wykonawcy (czy Generalnego Wykonawcy). To
co jest priorytetem dla Wykonawcy może być irrelewantne w ocenie Projektanta. I na odwrót,
oczywiście.
Wobec powyższego jesteśmy przekonani, że w pierwszej kolejności właściwe byłoby zdiagnozowanie
problemu i określenie hierarchii ważności, powszechności czy też stopnia zagrożenia określonych
praktyk i zachowań.
Z tego względu proponujemy w pierwszej kolejności przygotowanie ankiety, która byłaby rozesłana do
obu środowisk a uzyskane tą drogą odpowiedzi posłużyłyby do wypracowania projektu wspólnego
dokumentu. Dokument taki mógłby wyjść naprzeciw oczekiwaniom obu stron a przez to posiadłby
walor pewnego uniwersalizmu, nie będąc zbiorem postulatów sformułowanych przez tylko jedną ze
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stron. W naszej ocenie identyfikacja stron z tak stworzonym dokumentem będzie łatwiejsza do
osiągnięcia.
Reasumując powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie naszej oferty współuczestnictwa
ZOPI w przygotowaniu przez PZPB – Komitet Usług Projektowych i Inżynierskich oraz przez OIGD wyżej
wspomnianej ankiety, a następnie do wspólnej oceny jej wyników.
W drugim kroku, na kanwie tychże wyników moglibyśmy skupić prace na postanowieniach Kodeksu
Dobrych Praktyk.
Licząc na Państwa pozytywny odzew, pozostajemy gotowi do dyskusji o wyzwaniach relacji
Wykonawca – Projektant.

Z wyrazami szacunku,

Jan Styliński

Barbara Dzieciuchowicz

(podpis w systemie elektronicznym)

(podpis w systemie elektronicznym)

Prezes zarządu PZPB

Prezes zarządu OIGD

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

-ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa

- ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

NIP: 526-27-86-889 REGON: 015796734

NIP: 676-10-70-649 REGON: 350714501

tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl

tel. 12 413 80 83, e-mail: oigd@oigd.com.pl

www.pzpb.com.pl

www.oigd.com.pl

