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Umowa o roboty budowlane 

(inwestor – wykonawca) jako źródło motywacji wykonawcy do promowania w swojej 

działalności zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu 

 

Szanowni Państwo, 

temat zadany mi do opracowania na dzisiejszą konferencję rozumiem jako pytanie, czy 

umowa o roboty budowlane jako stosunek prawny pomiędzy inwestorem a wykonawcą 

(wykonawcami) regulowana w swym zasadniczym zakresie przez przepisy prawa cywilnego, 

stanowi lub może stanowić źródło inspiracji dla stron tej umowy do kształtowania swoich 

zachowań odpowiadających zasadom społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

Tak postawione pytanie sięga trochę głębiej, ponieważ dotyczy ono w istocie zagadnienia, 

czy prawo cywilne regulujące stosunki cywilnoprawne (prywatne) pomiędzy osobami 

fizycznymi i osobami prawnymi (art. 1 KC) może, a jeśli tak to w jakim zakresie, kształtować 

postawy stron stosunku zobowiązaniowego, które są społecznie pożądane. 

Umowa o roboty budowlane jest umową szczególną. Łączy w sobie elementy prawa 

publicznego i prawa prywatnego, które uzupełniają się wzajemnie i stanowią źródło 

obowiązków dla każdej ze stron umowy. 

1. Elementy prawa publicznego 

Prawo budowlane 

Z uwagi na przedmiot umowy obejmujący wykonanie obiektu budowlanego wykonanie 

umowy o roboty budowlane będzie w swej istotnej części poddane przepisom prawa 

budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, przepisy techniczne wydane na podstawie tej ustawy, 

normy i aprobaty, przepisy prawne dotyczące np. wyrobów budowlanych). Włączenie 

przepisów prawa budowlanego do cywilnoprawnej materii umowy o roboty budowlane, 

przyznanie tym przepisom podstawowego charakteru dla opisu przedmiotu umowy, 

warunków jego wykonania oraz organizacji całego procesu budowlanego, ma w sferze 

cywilnoprawnej ten skutek, że należyte wykonanie umowy cywilnoprawnej przez 

wykonawcę robót (należyte wykonanie obiektu budowlanego) inwestor ocenia nie tylko 

z punktu widzenia zachowania umownie określonych warunków (terminy), ale przede 

wszystkim z punktu widzenia zachowania warunków technicznych przepisanych dla 

przedmiotu tej umowy w przepisach prawa budowlanego. 
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W kontekście tematu niniejszego referatu istotne znaczenie ma okoliczność, że 

regulacje prawa budowlanego, w tym przede wszystkim te, które kształtują przedmiot 

umowy o roboty budowlane, podporządkowane są pewnym społecznie i środowiskowo 

istotnym celom. Są to zapewnienie bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu 

(ludzi, mienia, środowiska itp.), sankcjonowanie nieprzestrzegania poszczególnych 

przepisów prawa jak również dbanie o zachowanie określonych wartości (np. ładu 

przestrzennego, środowiska naturalnego lub dóbr kultury). Przenikając do materii 

cywilnoprawnej umowy o roboty budowlane wymuszają określone zachowania, a 

przede wszystkim kształtują pewne postawy społecznie pożądane. 

Prawo ochrony środowiska 

Również z uwagi na przedmiot umowy o roboty budowlane, jego wykonanie zostało 

poddane przepisom prawa o ochronie środowiska. Zasada integracji wymagań 

środowiskowych przy ustalaniu i realizacji inwestycji budowlanych służy realizacji 

celów publicznych wyznaczanych przez prawo ochrony środowiska takich jak 

zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia 

człowieka, ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, ochrona walorów 

krajobrazowych środowiska jak też warunków klimatycznych jak również promowanie 

postaw i środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub globalnych 

problemów środowiska naturalnego, w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Wymogi prawa ochrony środowiska (począwszy od przepisów dotyczących planowania 

i zagospodarowania przestrzennego a skończywszy na gospodarowaniu odpadami) 

zobowiązują adresatów tych przepisów, w tym również przedsiębiorców budowlanych, 

do przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony środowiska. Wydaje się 

zatem, że przepisy te – i to nie tylko w zakresie, w jakim stanowią część umowy o 

roboty budowlane odnoszącą się do jej przedmiotu i warunków jego wykonania – 

inspirują do podjęcia systemowych działań w obszarze środowiska i do wdrażania 

standardów zarządzania środowiskowego (identyfikacja aspektów działalności 

wpływającej na środowisko; ustanowienie zasad nadzorowania ww. aspektów w 

procesach organizacji; stworzenie systemu monitorowania, raportowania i 

doskonalenia). 

Prawo zamówień publicznych 

Przy pomocy prawa zamówień publicznych ustawodawca od dawna próbuje wspierać i 

motywować zamawiających do takiego ukształtowania warunków zamówień 

publicznych, aby poza realizacją podstawowego celu zamówienia (wykonaniem 

przedmiotu zamówienia), osiągane były również inne społecznie korzystne cele. Ten 

przekaz ustawodawcy, wzmocniony ustawowym upoważnieniem zamawiających 

publicznych do stosowania w warunkach przetargów publicznych różnorakich klauzul 

społecznych bądź zatrudnieniowych, może dotyczyć przede wszystkim zamówień na 

roboty budowlane. W przypadku tych zamówień, zwłaszcza zamówień na roboty 

budowlane o wartości zamówienia przekraczającej ustawowo określone progi, 
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zaangażowanie finansowe w realizację takiego zamówienia a nadto zaangażowanie 

potencjału technicznego i kapitału ludzkiego uzasadniają częstokroć sięgnięcie do 

takich instrumentów prawnych. 

Prawo zamówień publicznych posługuje się kilkoma rodzajami klauzul, których 

wprowadzenie do warunków przetargu pozostawia co do zasady uznaniu samego 

zamawiającego. Należą do nich: 

- Klauzula zastrzeżona na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy PZP. Pozwala 

zamawiającemu ograniczyć krąg wykonawców ubiegających się o zamówienie do 

wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację 

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności 

1) osób niepełnosprawnych, 2) osób bezrobotnych, 3) osób pozbawionych 

wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji 

ze środowiskiem itp. Zamawiający określa również minimalny procentowy 

wskaźnik zatrudnienia osób marginalizowanych. Wskaźnik ten jednak nie będzie 

mógł spaść poniżej 30% zatrudnionych. Klauzula ta została na podstawie ostatniej 

nowelizacji znacznie rozszerzona. 

- Klauzula społeczna - zatrudnieniowa na podstawie art. 29 ust. 3a (po uchyleniu 

art. 29 ust. 4 punkt 4). Na podstawie tego przepisu zamawiający będzie określał w 

opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy Kodeks pracy. W tym przypadku 

ustawodawca idzie jeszcze dalej. Zgodnie z nowym art. ust. 2 punkt 8a, jeżeli 

zamawiający przewiduje wymagania dotyczące zatrudnienia (art. 29 ust. 3a PZP), 

w SIWZ określa: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób 2) uprawnienia 

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 3) 

rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania dotyczące zatrudnienia. 

Należy jednak podkreślić, że zastosowanie tego rodzaju klauzul przez 

zamawiającego może doprowadzić w praktyce do zbyt dalekiej ingerencji w treść 

stosunku pranego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą jak również pomiędzy 

wykonawcą a podwykonawcą, a nadto do usztywnienia struktury zatrudnienia u 

wykonawcy. Wydaje się bowiem, że to wykonawca – jako profesjonalista na 

rynku budowlanym - powinien sam decydować, jakie muszą być podjęte 

czynności w celu wykonania zamówienia i w jakim zakresie wykonanie 

przedmiotu zamówienia wymaga zatrudnienia stałych pracowników 

wykonujących pracę w warunkach przewidzianych w prawie pracy. 

- Klauzula zatrudnieniowa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP. Zamawiający 

może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją 
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zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem grup pracowników 

wskazanych w tym przepisie.  

- Klauzule społecznościowe w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 

ust. 5 i 6 ustawy PZP oraz 30 ust. 8 ustawy PZP. W przypadku zamówień 

przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, 

opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z 

przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku zamówień na 

roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia 

wymagane cechy materiału, produktu lub usługi odpowiadające zamierzonemu 

przeznaczeniu zamówienia w szczególności wymaga - adekwatnie do przedmiotu 

zamówienia - dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w 

tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

- Społeczne kryteria oceny ofert na podstawie art. 91 ust. 2 punkt 2 ustawy PZP. 

Zgodnie z tym przepisem kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub 

koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa 

w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie 

potrzeb użytkowników. 

Stosowanie klauzul społecznych, w tym posługiwanie się kryteriami oceny ofert 

zawierającymi aspekty społeczne, może się okazać skomplikowane i trudne dla 

zamawiających (co pokazuje również dotychczasowa praktyka w zakresie dotychczas 

przyjętych klauzul w ustawie), może również stanowić zbytnie obciążenie dla 

wykonawcy. Chodzi tu w szczególności o uprawnienie zamawiających w zakresie 

klauzuli pro-pracowniczej (art. 29 ust. 3a), która w praktyce może doprowadzić do 

ograniczenia dostępu do rynku zamówień dla przedsiębiorców mniejszych, którzy 

zapewniają potencjał osobowy dla realizacji zamówienia w inny sposób, niż na 

podstawie zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. Wydaje się, że bardziej 

sensownym rozwiązaniem byłoby wzmocnienie instytucji rynku pracy i nadzoru nad 

tym rynkiem, niż delegowanie niektórych uprawnień z tego zakresu na rzecz 

zamawiających, którzy – pod względem warunków pracy – podlegają również tym 

samym wymogom nadzoru. 

2. Przepisy prawa pracy (kategorie mieszane) 

Kolejną grupę przepisów prawnych, które również z uwagi na szczególnych charakter 

umowy o roboty budowlane, a zwłaszcza na specyfikę przedmiotu tej umowy, mają 

zastosowanie do tejże umowy, stanowią przepisy prawa pracy. 

O ile w przypadku przepisów prawa budowlanego jak również przepisów prawa 

ochrony środowiska przepisy te mają charakter norm prawa publicznego, to w 

przypadku prawa pracy mamy do czynienia z systemem prawa o charakterze 



 5 

mieszanym. Prawo pracy zawiera elementy prawa prywatnego (treść umowy) i 

publicznego (np. wszystkie te elementy umowy o pracę i wszystkie te obowiązki 

pracodawcy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy). Z punktu widzenia 

umowy o roboty budowlane priorytetowe znaczenie będą miały te normy prawa pracy, 

które mają charakter norm prawa publicznego lub prywatnego o silnej orientacji 

publicznej, tj. nakierowane na ochronę interesu publicznego przez zagwarantowanie 

bezpieczeństwa jednostki (pracownika). Będą to przepisy prawne regulujące np. 

organizację procesu pracy, w szczególności pracy wykonywanej poza siedzibą 

pracodawcy, regulujące czas pracy, pracę w warunkach uciążliwych lub 

niebezpiecznych, regulujące obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń pracowników z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, regulujące obowiązki pracodawcy w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, stanowiące 

odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy, choroby zawodowe itp. 

Można zatem przyjąć, że odpowiedzialność społeczna organizacji zdefiniowana jako 

odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na 

społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w jednym z 

kluczowych obszarów tej odpowiedzialności tj. ład organizacyjny i praktyki z zakresu 

prawa pracy, jest w głównej mierze kształtowana i może po części również wymuszona 

przepisami prawa pracy o charakterze bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

publicznego. 

3. Prawo prywatne 

Wydaje mi się, że społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej, niż tylko 

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa publicznego. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest – w mojej ocenie – pojęciem pozaprawnym (z 

kategorii zarządzania), które dotyczy różnych obszarów życia społecznego lub 

obszarów, które mają wpływ na życie społeczne, nie zawsze bezpośrednio związanymi 

z działalnością przedsiębiorcy np. przedsiębiorcy budowlanego, ale na które to obszary 

przedsiębiorca budowlany poprzez swoją aktywność może mieć wpływ i może je 

kształtować. 

Dlatego też z punktu widzenia każdego prawnika, który dostrzega znaczenie społecznej 

odpowiedzialności biznesu, powstaje pytanie, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie przepisy prawa cywilnego (prawa prywatnego) mogą inspirować strony 

stosunku prawnego do podejmowania działań - niewymuszonych przepisami prawa 

publicznego – na obszarach mających kluczowe znaczenie dla kształtowania postaw 

społecznych. 

Poniższy diagram obrazuje tę część stosunku prawnego, który pozostaje poza wpływem 

przepisów prawa publicznego. Ta sfera będzie przedmiotem dalszych rozważań. 
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Przepisy kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane – w części szczegółowej 

kodeksu – regulują jedynie wybrane zagadnienia umowy o roboty budowlane. Należą 

do nich takie zagadnienia jak definicja umowy o roboty budowlane zawierająca 

charakterystykę przedmiotu tej umowy, ogólnie zdefiniowana odpowiedzialność 

inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia 

przez obowiązek złożenia gwarancji zapłaty na żądanie wykonawcy, ogólnie 

zdefiniowane prawa i obowiązki stron, w tym obowiązek współdziałania inwestora z 

wykonawcą oraz zasady odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy przez 

odwołanie się do zasad ogólnych odpowiedzialności za zobowiązania i przepisy 

szczegółowe z zakresu umowy o dzieło i umowy sprzedaży. 

Przepisy prawa cywilnego – w zasadniczej części o charakterze przepisów 

fakultatywnych – regulują zatem treść stosunku prawnego i w tym zakresie przybierają 

funkcję dyrektyw dla sformułowania treści umowy. Nie zawierają natomiast żadnych 

nakazów i wskazówek nakierowanych na podkreślenie społeczno-gospodarczej funkcji 

umowy o roboty budowlane, a w szczególności społeczno-gospodarczej funkcji stron tej 

umowy, pozostawiając ten obszar regulacji przepisów prawa publicznego lub 

swobodzie stron. 

Co do zasady przepisy prawa cywilnego regulujące treść umowy o roboty budowlane 

nie wywierają skutków w stosunku do osób trzecich, co wynika z zasady względności 

stosunku prawnego, który wiąże jedynie strony tego stosunku. Jedyny wyjątek stanowi 

przepis art. 6471 KC, który został wprowadzony do kodeksu cywilnego w reakcji na 

patologie na rynku świadczeń budowlanych polegające na zatorach płatniczych i 

wstrzymywaniu płatności przez inwestorów, wykonawców lub też podwykonawców na 

rzecz swoich dalszych podwykonawców. W regulacji art. 6471 KC centralne miejsce 

zajmuje wykonawca jako strona umowy o roboty budowlane. Na jego osobie 

skoncentrowane są obowiązki wynikające z art. 6471 KC, które wymuszają postrzeganie 

przez niego, jak zresztą również przez inwestora, umowy o roboty budowlane nie tylko 

jako źródła kreującego stosunek zobowiązaniowy pomiędzy nimi, ale jako zasadniczą 

część łańcucha powiązań pomiędzy kolejnymi podwykonawcami o różnych zakresach 

zobowiązań, nakierowanych jednakże pod względem treści i przedmiotu tych 
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zobowiązań na osiągnięcie jednego celu (wykonania obiektu budowlanego). Ta pozycja 

wykonawcy, uwypuklona treścią art. 6471 KC, powinna stanowić inspirację dla niego 

do podejmowania działań w obszarze różnorakich praktyk operacyjnych i strategii 

działania z uwzględnieniem interesu innych uczestników procesu inwestycyjnego 

rozumianego w tym znaczeniu jako łańcuch organizacji i osób włączonych w proces 

realizacji przedmiotu zasadniczej umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą. 

Przedstawiając Państwu znaczenie art. 6471 KC dla kształtowania społecznie 

odpowiedzialnego zachowania wykonawcy muszę znowu podkreślić, że przepis ten – 

podobnie jak wspomniane przeze mnie powyżej dziedziny prawa publicznego, zawiera 

normy prawne bezwzględnie obowiązujące. Chodzi zatem znowu o nakaz zawarty w 

normie prawnej, który wymusza określone zachowanie. A przecież społeczna 

odpowiedzialność biznesu nie powinna wynikać tylko z realizacji obowiązków 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy. W takim zakresie, w 

jakim społecznie odpowiedzialne zachowania stron umowy wynikają z realizacji 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, stanowią jedynie realizację założeń 

ustawodawcy i jego wyobrażenia o społecznie odpowiedzialnych postawach i 

zachowaniach stron umowy (postrzeganych w tym sensie jako uczestnicy obrotu 

gospodarczego lub usługodawcy na rzecz konsumentów). Oczywiście sam 

przedsiębiorca decyduje, w jakim stopniu wdroży te postulaty w ramach prowadzonej 

przez siebie działalności, czy ograniczy się do minimum, czy też podejmie dalej idące 

działania i instrumenty, których celem będzie stałe doskonalenie i podnoszenie 

standardów. 

W mojej ocenie społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej, niż tylko 

stosowanie się do przepisów ustawy, to kreowanie odpowiedzialnych społecznie postaw 

wynikające ze świadomości organizacji, rozpoznania potrzeb społecznych i możliwości 

ich zaspokojenia. Przy takim założeniu przepis prawa ma pełnić jedynie funkcję 

inspirującą a nie nakazującą. 

Klauzule generalne 

Gdzie należy szukać takich przepisów? Myślę, że możemy powołać się na klauzule 

generalne w prawie cywilnym i możemy podjąć próbę ich wykładni w kontekście 

zdatności tych klauzul do kształtowania społecznie oczekiwanych postaw i zachowań. 

Kilka słów o znaczeniu klauzul generalnych w prawie cywilnym: 

Klauzule generalne odsyłają do systemu ocen czy norm o charakterze pozaprawnym. W 

systemie prawa polskiego znana jest klauzula generalna “zasad współżycia 

społecznego”. Przyjmuje się, że klauzula ta „występuje obecnie na obszarze prawa 

cywilnego bez jakichkolwiek ograniczeń ideologicznych” i, że “odwołuje się ona do 

powszechnie uznanych w kulturze naszego społeczeństwa wartości, które są zarazem 

dziedzictwem i składnikiem kultury europejskiej” (por. Z. Radwański, Prawo cywilne - 
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część ogólna, Warszawa 1993, s. 43). Konieczność odesłania do systemu pozaprawnych 

ocen moralnych (zasad słuszności, dobrych obyczajów itp.) nie budzi zatem 

wątpliwości. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego podkreśla się, że znaczenie 

klauzul generalnych uwidacznia się zwłaszcza, gdy chodzi o kształtowanie ładu 

gospodarczego. Klauzule te służą uelastycznieniu przepisów, przez co cały system staje 

się bardziej dynamiczny (wyrok TK 17 października 2000 sygn. SK 5/99 oraz z 7 

grudnia 1999 r., sygn. K. 6/99).  

Do klauzul generalnych np. zasad współżycia społecznego lub społeczno-

gospodarczego przeznaczenia prawa (oba pojęcia użyte w art. 5 KC) sięga się 

zazwyczaj wówczas, gdy ocenie podlega działanie jednej ze stron umowy np. 

naruszające interes drugiej strony. Wówczas klauzula generalna wyznacza granicę 

swobodnego kształtowania warunków umowy lub wykonywania prawa przez jedną ze 

stron umowy. 

Natomiast system wartości i ocen składający się na treść powołanych klauzul może i 

powinien kształtować zachowania stron i dopełniać treści umowy. Nie można jednak 

oczekiwać, że klauzule te będą stanowić bodziec do stosowania przez samego 

wykonawcę (przedsiębiorcę budowlanego) w swojej działalności klauzul społecznych 

czy zatrudnieniowych na wzór klauzul przyjętych w przepisach prawa zamówień 

publicznych.  

Społeczna odpowiedzialność za wpływ podejmowanych decyzji na społeczeństwo i na 

środowisko może (przynajmniej na początku) przejawiać się na innych obszarach takich 

jak ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu organizacji procesu pracy, 

podejścia do pracowników, uczciwe praktyki operacyjne, zaangażowanie społeczne np. 

działania inspirujące rozwój szkolnictwa zawodowego (itp.). 

 

Jednak punktem wyjścia dla promowania w swojej działalności zasad społecznie 

odpowiedzialnego biznesu jest właściwe ukształtowanie umowy wiążącej inwestora z 

wykonawcą oraz świadomość korzyści, jakie wynikają ze stosowania praktyk jak i 

wiedza i doświadczenie. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera stosowanie 

wzorców umów, wyrosłych na gruncie stosowania praktyk społecznie 

odpowiedzialnego biznesu oraz poszanowania interesów obu stron (np. FIDIC) bądź 

podjęcie działań mających na celu opracowanie rodzimych warunków umów o roboty 

budowlane uwzględniających własne jak i międzynarodowe doświadczenia. Wdrażanie 

tego rodzaju wzorców umów lub warunków umów pozwoli z jednej strony uregulować 

wrażliwe dla obu stron umowy o roboty budowlane kwestie rozłożenia ryzyk 

kontraktowych stosownie do przejmowanych funkcji i realizowanych zadań oraz 

otworzy przedsiębiorcy budowlanemu w stosunku do swoich kontrahentów możliwość 

sięgnięcia do dalej idących instrumentów realizujących zasady społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 


