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Na początku chciałbym Ci podziękować, że dotarłeś do 

mojego bloga oraz zdecydowałeś się na pobranie tego 

eBooka. Jest to już druga edycja eBooka. Pierwszy eBook 

został pobrany w ilości 20 000 egzemplarzy!!! Uznałem 

więc, iż nadszedł odpowiedni moment aby go uzupełnić. 

 

Niniejsze opracowanie przygotowałem z myślą o tych 

wszystkich, którzy nie posiadają wiedzy a chcieliby mieć wzór dobrej umowy 

o roboty budowlane. Czy to dla siebie, bo rozpoczynają remont lub budowę 

domu czy też dla innych. W sieci Internet dostępnych jest wiele wzorów umów 

o roboty budowlane. Wiele z nich zapewne stanowi bardzo dobry materiał do 

wykorzystania. Chodzi tutaj o zrobienie z takiego wzoru użytku bez 

wprowadzania poprawek. Wzór może bowiem idealnie pasować do Twoich 

potrzeb. Często będzie on jednak wymagał wprowadzenia poprawek lub zmian. 

 

Zdecydowałem się na umieszczenie na blogu wzoru umowy o roboty 

budowlane z kilku powodów. 

 

Po pierwsze. Stanowi on naturalne uzupełnienie tematyki związanej z blogiem. 

Wzór ten będzie stanowił dla Ciebie wartość dodaną związaną z kontaktem ze 

mną poprzez mój blog. Nawet, jeśli odwiedzisz go jednorazowo i nie 

pozostawisz jakiegokolwiek wpisu. Ułatwi Ci przygotowanie się do inwestycji, 

którą zamierzasz realizować.  

Po drugie. Jak wspominałem wcześniej, w Internecie dostępnych jest wiele 

różnych wzorów. W większości przypadków możesz je tylko pobrać. Nie wiesz, 

kto jest autorem a masz jakąś wątpliwość lub krótkie pytanie. Związane 
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oczywiście z samym wzorem. Umieszczając wzór umowy o roboty 

budowlane. Wychodzę, zatem naprzeciw Twoim oczekiwaniom. ☺ 

 

Po trzecie. Będziesz mógł dzielić się swoimi opiniami w przedmiocie samej 

umowy o roboty budowlane, poszczególnych zapisów lub też swoimi 

doświadczeniami, bo byłeś już wcześniej stroną takiej umowy. Poznasz opinie 

innych. A może sam jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie, np. jeśli chodzi o 

prawo budowlane lub tworzenie umów i podzielisz się swoimi opiniami.  

 

Po czwarte. Myślę, że większość z nas przed podjęciem decyzji odczuwa 

potrzebę poznania opinii innej osoby. Chcemy uchronić się przed popełnieniem 

błędu. Zawsze jest to gdzieś w środku. W związku z tym aby ustrzec się przy 

zawieraniu umowy o roboty budowlane od błędów umieściłem ten wzór 

umowy. Z DOŚWIADCZENIA WIEM, ŻE CZĘSTYM BŁĘDEM JEST 

ZAWIERANIE UMOWY W FORMIE USTNEJ BEZ ZACHOWANIA FORMY 

PISEMNEJ.  Trudno w to uwierzyć ale tak jest !!! 

 

Wzór opracowałem w oparciu o swoje doświadczenia i przemyślenia związane z 

tworzeniem umów (nie tylko o roboty budowlane). Miałem możliwość brać 

udział w odbiorze prac budowlanych. Pracowałem także na kontrakcie 

budowlanym jako prawnik. Miałem tam bezpośrednią styczność z „budową”. 

 

Wzór umowy o roboty budowlane z wraz z kilkoma krótkimi wskazówkami 

znajdziesz  

TUTAJ>> 
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W przypadku gdybyś potrzebował skorzystać z pomocy prawnej np. w zakresie 

sporządzenia innej umowy, np.: o dzieło, umowy zlecenia, zaopiniowania 

umowy, możesz liczyć na rabat na moje usługi. 

 

W razie gdybyś miał jakieś pytania lub wątpliwości napisz do mnie 

bezpośrednio na e-mail: wojciech.kryczek@kryczek-kancelaria.eu lub pisz 

korzystając z bloga: umowarorobotybudowlane.pl.  
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