Warunki kontraktowe FIDIC w świetle
polskich regulacji prawnych i praktyki
budowlanej - 2-dniowe warsztaty z
analizą błędów i przyczyn
niepowodzeń w projektach
budowlanych.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/24/8282/433815

Cena netto

1 250,00 zł

Cena brutto

1 537,50 zł

Cena netto za godzinę

78,13 zł

Cena brutto za
godzinę

96,09

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-20

Termin zakończenia
usługi

2020-04-21

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-13

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Techniczne
Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Osoba do kontaktu

Magdalena Bienias

E-mail

info@szkoleniasemper.pl

Telefon

+48 618102194

Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji w zakresie
gospodarki odpadami Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych
umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dzień I
1.Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja
2.Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
3.Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC,

4.Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz zasady zastosowania tych
procedur przy realizacji projektów budowlanych.
5.Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
6.Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
7.„Czerwona książka”- studia przypadków
8.„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
9.„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
10.Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul
11.Warunki szczególne FIDIC
12.Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
13.Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety,
konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków.
14.Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
15.Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach Kontraktu.
16.Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty,
przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.
17.Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.
18.Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
19.Prawo budowlane - przykłady
20.Prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”
21.Prawo zamówień publicznych- przykłady
22.Ustawa Prawo wodne - przykłady
23.Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady.
Dzień II
1.FIDIC w umowie z Inżynier
2.Zakres i reguły stosowaniem Kontraktu
3.Zakres i reguły stosowania - przykłady
4.Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów.
5.Ćwiczenie: Umowa dla Inżyniera Kontraktu
6.Dalszy ciąg ćwiczenia: Umowa dla Inżyniera Kontraktu
7.Błędy, porażki – przyczyny i skutki
8.Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
9.Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania
10.Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
11.Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
12.Zagadnienia gwarancji, rękojmi oraz zobowiązań serwisowych oraz zmiany w kontrakcie FIDIC
13.Zagadnienia związane z projektem w okresie zakończenia realizacji (implikacje dla Serwisu z okresu
realizacji), przekazania do gwarancji, prowadzenia w okresie gwarancyjnym, zakończenia gwarancji i
projektu (rozliczenia projektu), kwestie rękojmi
14.Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje; FIDIC - PZP
15.Wykorzystanie metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw
prawnych i metodyki postępowania.
16.Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian ze stronami
Kontraktu?
17.Błędy, które popełniamy najczęściej - prezentacja
18.Końcowy test utrwalający wiedzę
19.Podsumowanie szkolenia.
20.Sesja informacji zwrotnej.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Korzyści dla uczestników:
1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce
przygotowania, monitorowani realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy
dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach
budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy
przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń
końcowych.

Grupa docelowa
Warsztaty skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: szkolenie zostało
przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach ﬁrm działających
w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie
pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowanie procedur i warunków
FIDIC w praktyce.

Opis warunków uczestnictwa
ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ
Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.
Inwestycja:
1250.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych ﬁnansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w
całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe
wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie
kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i
kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne:
Standardowo zestaw materiałów szkoleniowych obejmuje:
-autorski podręcznik Uczestnika szkolenia,
-materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie
kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Harmonogram wg dnia I z
programu szkolenia

2020-04-20

10:00

18:00

8:00

2

Harmonogram wg dnia II z
programu szkolenia

2020-04-21

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Włodzimierz Gawroński

Obszar specjalizacji

Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener
biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach
kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa
europejskiego, analizy Due diligence oraz
procedury FIDIC. Brał aktywny udział w licznych
przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży
budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w
roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem
tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10
Banku Światowego ( między innymi: Centrum
Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W
latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta
odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia
publiczne nadzorował kilkanaście dużych
przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te,
które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej).
W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP
odpowiedzialny za jednostki samorządowe i
projekty europejskie dotyczące inwestycji
budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników
samorządowych i bankowych w zakresie
kosztorysowania oraz prawa budowlanego w
powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych.
Stały członek i uczestnik paneli grupy
„Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i
Jednostek samorządowych w zakresie
budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Ukończył między innymi; Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wydział Zarządzania i informatyki Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia
Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe
Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z
wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i
menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii
realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania
ryzykiem.

Doświadczenie zawodowe

Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach
inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno
jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera.
Praktycznym rezultatem tych szkoleń było
zrealizowanie projektów Tor 10 Banku
Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia
MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach
1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta
odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia
publiczne nadzorował kilkanaście dużych
przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te,
które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener
biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach
kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa
europejskiego, analizy Due diligence oraz
procedury FIDIC.

Wykształcenie

Ukończył między innymi; Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wydział Zarządzania i informatyki Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia
Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe
Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z
wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i
menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii
realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania
ryzykiem.

Lokalizacja usługi
Adres:
Bratysławska 2
30-001 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
InterHouse Hotel*** Bratysławska 2 30-001
Kraków Najczęściej szkolenia w Krakowie
odbywają się w InterHouse Hotel***. W
szczególnych przypadkach Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu,
w którym odbędzie się szkolenie, na hotel
o takim samym lub wyższym standardzie i
nie stanowi to zmiany warunków umowy.
Wszelkie
szczegóły
organizacyjne
przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed
terminem szkolenia.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

