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I. Informacje Stowarzyszenia 

Zarząd SKB z satysfakcją informuje swoich członków, że pomimo wprowadzo-

nych przez rząd obostrzeń związanych z panującą w Polsce i na świecie epi-

demią koronawirusa, druga połowa 2021 roku i pierwsza połowa 2022 r. upły-

nęły pod znakiem intensywnej pracy w Stowarzyszeniu.  

Dzięki obecnym możliwościom technicznym i nowoczesnej platformie komu-

nikacyjnej w Stowarzyszeniu, funkcjonowanie naszej jednostki przebiegało 

bardzo sprawnie i pozwoliło nawet na szerokie wyjście z ofertą do innych śro-

dowisk związanych z budownictwem. Zarząd, nie tylko podtrzymał prowadze-

nie szkoleń i kursów ale wręcz je zintensyfikował, co pozwoliło na podniesie-

nie kwalifikacji członków SKB, jak również na szerzenie wiedzy w środowisku 

budowlanych nie zrzeszonych w naszej organizacji.  

Efekty tych działań, o których pokrótce informujemy w niniejszym Biuletynie, 

znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia.   

1. Konferencja SKB - 2022 

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbyła się w Warszawie, w Krajowej Szkole 

Administracji Publicznej,  XIII Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie 

Kosztorysantów Budowlanych. W związku z niepewną sytuacją epidemiczną w kraju, 

Konferencja była przeprowadzona w trybie hybrydowym tj. z bezpośrednim 

udziałem uczestników, jak również on-line, co przyczyniło się do bardzo dużej 

frekwencji. To liczne uczestnictwo Konferencja zawdzięcza również przyjętej przez 

organizatorów szerokiej tematyce: 

„Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi 

regulacjami prawnymi”. 

Z uwagi na fakt, że ostatnie lata, a w szczególności 2021 rok obfitowały w szereg 

zmian, zarówno w  Prawie zamówień publicznych jak i w Prawie budowlanym oraz 

rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw, na konferencji zostały 

przedstawione aktualne zagadnienia, związane w szczególności z: 

 szacowaniem wartości zamówienia na prace projektowe; 

 przygotowaniem kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie 

z nowymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii; 

 dokumentacją projektową w świetle nowych rozporządzeń wykonawczych do 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane (m.in. porównanie 
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projektu technicznego i wykonawczego, projekt budowlany w wersji elektro-

nicznej, etc.); 

 trybami udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane; 

 zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w świetle potencjału ryn-

kowego, relacjami popytu i podaży; 

 klauzulami zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Prawo za-

mówień publicznych w praktyce; 

 możliwością waloryzacji wynagrodzenia w umowach zawartych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku; 

 rolą kosztorysanta  w procesie przygotowania i rozliczania zamówień na ro-

boty budowlane; 

 wykorzystaniem modelu BIM na różnych etapach inwestycji w odniesieniu do 

kosztów. 

Na konferencji nie zabrakło również aktualnych informacji dotyczących gwałtownie 

rosnących cen i kosztów w budownictwie, z którymi podzieliły się firmy 

monitorujące rynek budowlany i wspierają Stowarzyszenie.   

Konferencja była szansą na dyskusję i wymianę doświadczeń z czego skrupulatnie 

skorzystali uczestnicy spotkania i stała się zapewne inspiracją w dalszej ich pracy 

zawodowej.  

Sprawozdanie z Konferencji jak również cztery referaty zamieszczono w niniejszym 

Biuletynie i na stronie internetowej Stowarzyszenia SKB. 

2. Walne Zgromadzenie SKB 

Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji SKB odbyło się  Walne Zgromadzenie 

SKB, na którym podsumowano wyniki działalności Stowarzyszenia za rok 2021, 

wybrano skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koleżeńskiego Sądu Honorowego na 

nową, trzyletnią kadencję  oraz wytyczono kierunki pracy na rok 2022 r. 

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu organ ukonstytuował się w następujący sposob: 

1. Tomasz Pytkowski – Prezes, 

2. Renata Niemczyk – Wiceprezes, 

3. Stanisław Moryc – Wiceprezes, 

4. Ryszard Równicki – Sekretarz, 

5. Włodzimierz Ciechewicz – Członek Zarządu, 

6. Hubert Anysz – Członek Zarządu. 
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Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej organ ukonstytuował się w następujący 
sposób: 

1. Krzysztof Żuchowicz – Przewodniczący, 

2. Grzegorz Edelman – Sekretarz, 

3. Waldemar Nowak – Członek. 

Na pierwszym posiedzeniu Sądu Koleżeńskiego organ ukonstytuował się w następujący 
sposób: 

1. Balbina Kacprzyk – Przewodnicząca, 

2. Ryszard Jakubiec  – Z-ca Przewodniczącej, 

3. Małgorzata Jarlaczyk  – Sekretarz. 

Szczegółowe sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia SKB zamieszczono na stronie 
internetowej Stowarzyszenia SKB. 

 

3. Szkolenia organizowane przez SKB 

Prowadzone przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych szkolenia on-line 

cieszyły się, i cieszą się nadal bardzo dużym powodzeniem. Zarząd zorganizował: 

 jednodniowe szkolenie pt. „Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zamówie-

niach publicznych – zgodnie z nowymi rozporządzeniami MRIT. Weryfikacja for-

malna.”  

W pierwszej połowie 2022 r. odbyło się w marcu szkolenie w którym uczestniczyło 

7 osób.  

 

 szkolenie podstawowe pt. „Kosztorysowanie robót budowlanych” 

W pierwszej połowie 2022 r. odbyły się cztery, czterodniowe szkolenia (w styczniu, 

marcu, maju i czerwcu) o łącznej frekwencji 34 osoby.   

 szkolenie pt. „Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane zgod-

nie z nowymi rozporządzeniami”.  

W pierwszej połowie 2022 r. Zarząd zorganizował siedem szkoleń (w lutym trzy 

szkolenia i po jednym w marcu, kwietniu, maju i czerwcu) w których uczestniczyło 

łącznie 116 osób. 

Odnotowana, wysoka frekwencja na wszystkich szkoleniach świadczy o dobrej 

pozycji Stowarzyszenia wśród firm szkolących na rynku, o profesjonalności 

i rzetelności ich przeprowadzania.   
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4. Spotkania Oddziałów i Kół 

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa przewodniczący Oddziałów i Kół 

Stowarzyszenia ograniczyli liczbę spotkań stacjonarnych przechodząc coraz częściej 

na spotkania on-line. 

Tym niemniej spotkanie stacjonarne zorganizował w I połowie 2022 r., na 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Oddział Poznań, na którym  

kontynuowano, rozpoczętą na wcześniejszym zebraniu w 2021 r.,  tematykę 

związaną z waloryzacją wynagrodzeń za roboty budowlane. Obok zagadnień 

teoretycznych, przedstawiono i omówiono praktyczne przykłady waloryzacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji w których pomimo możliwości formalnych, 

trudno jest dokonać zmiany wynagrodzenia z uwagi na brak właściwych danych. 

Zwracano przede wszystkim uwagę na często występujący w praktyce brak korelacji 

pomiędzy uzgodnieniami stron zawartymi w umowie o roboty budowlane 

dotyczącymi waloryzacji wynagrodzenia a wymogami SWZ dotyczącymi sposobu 

sporządzenia oferty i przedstawienia ceny ofertowej, co stawia strony umowy 

w trudnej sytuacji.  

Na zakończenie spotkania przewodniczący Oddziału, kol. Maciej Sikorski wręczył 

odznaczenia i statuetki wyróżnionym, przez Zarząd SKB członkom Stowarzyszenia  za 

aktywną pracę w naszej organizacji.  

 



 

 

Strona 7 
 

 

Również, w pierwszej połowie 2022 r. Białostocki Oddział zorganizował dwa 

spotkania Oddziału.  

Pierwsze miało miejsce 31 marca 2022r. w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Białymstoku, w którym podczas wykonywania robót remontowych i 

termomodernizacyjnych doszło do pożaru dachu. W trakcie spotkania uczestnicy 

przeprowadzili oględziny dachu, zwiedzili kościół i wymienili doświadczenia z zakresu 

budowlanych robót remontowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strona 8 
 

Drugie spotkanie odbyło się 9 czerwca 2022r. w Technikum Programistycznym 

INFOTECH w Białymstoku. Tematem spotkania była relacja z XIII Konferencji SKB, 

która odbyła się na początku czerwca br. w Warszawie oraz relacja z Walnego 

Zgromadzenia SKB. 

 

5. Koła tematyczne 

Z inicjatywy Zarządu SKB , w czwartym kwartale 2022r. zorganizowane zostaną koła 

tematyczne. W planie przewidziane są koła zajmujące się aktualnymi regulacjami 

prawa z zakresu kosztorysowania i szeroko pojętego budownictwa, zagadnieniami 

merytorycznymi dotyczącymi kosztorysowania, problematyką waloryzacji wynagro-

dzeń za roboty budowlane, zmianami cen i kosztów w budownictwie itd. 

Każdy z członków Stowarzyszenia będzie mógł uczestniczyć w kole z tematyką, która 

jest dla niego najbardziej interesująca. Ta platforma, zdaniem Zarządu pozwoli na 

krzewienie wiedzy, wymianę doświadczeń i podniesienie kwalifikacji.  

6. Składki członkowskie 

Zarząd SKB zaprasza Koleżanki i Kolegów do regulacji składek członkowskich. Wyso-

kość składek jest niezmienna i wynosi 240 zł za rok. Przypominamy, że każdy członek 

Stowarzyszenia może sprawdzić poziom swoich wpłat na stronie internetowej – 

www.kosztorysowanie.pl 

7. Patronaty 
Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych objęło patronatem: 

-  Kongres - Praktyka Prawa Zamówień Publicznych, który odbył się w Warszawie 

w dniach 21-23 czerwca 2022 r.  Wydarzenie to skierowane było  do przedsiębior-

ców startujących w przetargach i urzędników zaangażowanych w wydatkowanie 

pieniędzy publicznych.  

- IX Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane, które odbyło się w dniach 

14-16 marca 2022 roku. Forum to ogólnopolska i cykliczna konferencja skierowana 

do kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w ad-

ministracji rządowej oraz samorządowej, przedstawicieli firm startujących w prze-

targach, kierowników wydziałów inwestycji w jednostkach administracji rządowej 

i samorządowej, zarządców komunalnych, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów. 

Forum cieszy się coraz większą popularnością . Tegoroczna konferencja była poświę-

cona najistotniejszym i najbardziej problematycznym kwestiom związanym z realiza-
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cją zamówień publicznych na roboty budowlane. W trakcie forum były poruszane 

m.in. następujące zagadnienia: dokumentacja projektowa wg pzp a projekt tech-

niczny jako element projektu budowlanego, naruszenia dyscypliny finansów pu-

blicznych w zamówieniach na roboty budowlane – przegląd aktualnego orzecznic-

twa Głównej Komisji Orzekającej, rodzaje wynagrodzeń w robotach budowlanych, 

nowe rozporządzenia wykonawcze do pzp dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 

i szacowania jego wartości w zp na roboty budowlane. 
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II. Sprawozdanie z XIII Konferencji Stowarzyszenia 
Kosztorysantów Budowlanych 

 
W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbyła się w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej,  

XIII konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, tym razem pt.: 

„Przygotowania i rozliczania zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami 

prawnymi”. 

Zakres tematyczny wystąpień był zróżnicowany i szeroki, podyktowany dynamiką ostatnich zmian 

w przepisach dotyczących budownictwa. 

 
Konferencję zainaugurował Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Pytkowski uroczystym powitaniem 

zaproszonych gości i uczestników spotkania, a następnie krótkim wprowadzeniem w podjętą 

przez Stowarzyszenie tematykę, która znalazła aprobatę u Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-

nych – Huberta Nowaka. Prezes UZP w swoim wystąpieniu kilkakrotnie podkreślał wagę plano-

wania w budowlanym procesie inwestycyjnym, który jest skomplikowany, długotrwały i kapita-

łochłonny. Staranne przygotowanie inwestycji do realizacji to sprawna realizacja robót budow-

lanych. 
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W to stwierdzenie świetnie wpisuje się postawiona przez prof. dr hab. Andrzeja Borowicza teza 

o możliwości wykorzystania, przy realizacji bardziej skomplikowanych inwestycji, dwóch trybów 

zamawiania robót budowlanych, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego w miejsce  

popularnego u zamawiających, przetargu nieograniczonego. Oznacza to zostawienie utartych 

schematów i wypracowanie nowego podejścia przy trudniejszych zagadnieniach, co zdaniem prele-

genta wpłynie korzystnie na wynik procesu inwestycyjnego. 

 
Oczywiście z planowaniem wiąże się m.in. szacowanie kosztów inwestycji i opracowanie postano-

wień umownych, np. dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w trakcie realizacji zamówienia. Tak 

więc na konferencji  nie zabrakło zagadnień dotyczących metod i podstaw sporządzania kosztory-

sów inwestorskich wg rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, które 

przybliżył słuchaczom mgr inż. Tomasz Pytkowski – Prezes SKB, a także możliwości zmian wynagro-

dzeń za roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych, którą to te-

matykę  podjęła mgr inż. Ewa Wiktorowska oraz mgr inż. Balbina Kacprzyk. 
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Sprawna realizacja robót budowlanych to także dobrze przygotowana dokumentacja projektowa. 
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Stąd też dr inż. Jerzy Dylewski omówił ten zakres tematyczny w kontekście rozporządzeń 

wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane, a mgr inż. Maciej 

Sikorski  przybliżył słuchaczom sposoby szacowania wynagrodzeń za przygotowanie prac 

projektowych. 

 

 
Nie zabrakło tematyki związanej z pozycją i  rolą kosztorysanta w procesie inwestycyjnym i jego 

odpowiedzialnością. Te zagadnienia zostały przedstawione przez dr prawa Huberta Wysoczańskiego 

i dr inż. Huberta Anysza.  
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Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali również wystąpienia mgr inż. Tomasza Żuchowskiego 

dotyczącego studium przypadku z zakresu inwestycji drogowych, relacji podaży i popytu, kryteriów 

oceny ofert i ich wpływu na wartość zamówienia. 
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Na konferencji nie zabrakło również tematyki związanej z wykorzystaniem modelu BIM na różnych 

etapach inwestycji w odniesieniu do kosztów omówionej przez mgr inż. Stanisława Moryca. 

 
Przybliżenie zjawisk cenowych zachodzących w ostatnich miesiącach spowodowanych 

niecodzienną sytuacją  ekonomiczną w której znalazło się budownictwo z powodu gwałtownie 

rosnących cen materiałów budowlanych wywołanych pandemią, kryzysem energetycznym oraz 

działaniami zbrojnymi na Ukrainie, było niezwykle cenne i bezpośrednio związane z innymi 

tematami poruszanymi na spotkaniu. Dało bowiem podstawy do  waloryzacji wynagrodzeń 

w zawartych  kontraktach budowlanych. W tym temacie wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli 

firm monitorujących rynek budowlany pod kątem cen i kosztów, tj. ORGBUD-SERWIS, OWEOB 

PROMOCJA i ATHENASOFT.  
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Podsumowując, uczestnicy konferencji wynieśli z tego dwudniowego spotkania szeroki zakres wiedzy, który 

z pewnością pozwoli odnaleźć im się w tej trudnej sytuacji w której jest obecnie  nasze budownictwo 

i w której zmuszeni są działać kosztorysanci, projektanci i wykonawcy robót budowlanych. 
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III. Artykuły problemowe 
 
Tomasz Pytkowski 
 

1.  Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w nowych 
rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Technologii 

 

Dnia 1 stycznia 2022 roku weszły w życie dwa, fundamentalne dla kosztorysowania rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii, dotyczące opisu oraz szacowania wartości zamówienia na roboty 

budowlane w zamówieniach publicznych. 

Przez ponad 17 lat, czyli od 2004 roku, kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej, obowiązywały 

praktycznie w niezmienionej treści dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dotyczące opisu 

i szacowania wartości zamówienia w zamówieniach publicznych, tj.: 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 

Uchwalona w dniu 11 września 2019 roku nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, a dokładnie 

ustawa wprowadzająca tę ustawę, przewidywała, że wyżej wymienione rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury będą obowiązywać jedynie do dnia 31.12.2021 roku.  

W dniu 29.12.2021 roku w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa nowe rozporządzenia, tj.: 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 2454), 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w progra-

mie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., 2458). 

Bez wątpienia nowe rozporządzenia bazują na dotychczasowych rozwiązaniach wprowadzając 

jedynie niewielkie zmiany. Zmiany, które zostały wprowadzone w obu rozporządzeniach na pewno 

nie można nazwać rewolucyjnymi, a po 17-tu latach obowiązywania rozporządzeń Ministra 

Infrastruktury, licznych modyfikacjach Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych oraz 
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coraz to bardziej popularnym modelem BIM, zdecydowanie powinny być znacznie szersze. Nie 

ulega bowiem wątpliwości, że nowe rozporządzenia to jedynie „lifting” poprzednio obowiązujących 

rozporządzeń. Poniżej zamieszczono porównawczą prezentację obrazującą wszystkie zmiany 

wprowadzone w rozporządzeniach dotyczące kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót 

w zamówieniach publicznych. 
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Reasumując, zmiany wprowadzone w przedmiotowych rozporządzeniach, nie spowodują rewolucji 

przy sporządzaniu opisu i szacowania wartości na roboty budowlane w zamówieniach publicznych. 
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Ewa Wiktorowska 

2.  Jakie są możliwości waloryzacji wynagrodzenia na podstawie 

ustawy "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 

2004 roku 

1. Waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych 

Ustawa Prawo zamówień publicznych, dalej nazywana w skrócie "Pzp" w brzmieniu obowiązującym 

do 31 grudnia 2021 r. nie regulowała literalnie kwestii stosowania klauzul waloryzacyjnych, 

aczkolwiek dopuszczała ich zastosowanie, zwłaszcza w przypadku wieloletnich umów, w których 

możliwa jest istotna zmiana elementów cenotwórczych. 

Możliwość ich wprowadzania do umowy regulowała delegacja zawarta w art. 139 ust. 1 Pzp. „Do 

umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli 

przepisy Pzp nie stanowią inaczej”. 

Natomiast z kodeksie cywilnym kwestię tę reguluje art. 3581 § 2 k.c. stanowiący, że „Strony mogą 

zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż 

pieniądz miernika wartości”, a dopuszczalność ich stosowania potwierdza również wyrok SN 

z 7.10.2004 r. (IV CK 75/04, LEX nr 142533).1  

Zgodnie z art. 144 ust.1 Pzp w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. , zakazane było 

dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodziła co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, 

w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz wa-

runki wprowadzenia zmian; 

2) wykonawcy zostają zlecone roboty dodatkowe (nie ma zastosowania dla dokonania waloryza-

cji); 

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie; 

4) dochodzi do zmiany wykonawcy (nie ma zastosowania dla dokonania waloryzacji) 

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e pzp (nie ma zastoso-

wania dla dokonania waloryzacji); 

                                                 
1
 Zob. www.sn.pl/orzecznictwo/Biuletyn_IC_SN/Biuletyn_IC_SN_04-n.doc(dostęp: 10.02.2017 r.). 
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6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8  Pzp i jest mniejsza w przypadku zamówień na roboty budowlane - od 15% warto-

ści zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

 

Z przepisów wynikało, że przesłanka zmiany określona w art. 144 ust.1 pkt 1 Pzp dla jej 

zastosowania wymagała, aby zamawiający w sposób jednoznaczny wskazał w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub SIWZ okoliczności, od których spełnienia uzależniona jest możliwość zmiany 

umowy i określił zakres zmiany (klauzule przeglądowe). 

Natomiast już pozostałe przesłanki, o których stanowił art. 144 ust. 1 pkt 2,3,5 i 6 Pzp dawały 

zamawiającemu prawo do skorzystania z nich z mocy prawa. 

Nie oznacza to jednak dowolności ich stosowania - każdorazowo zamawiający musiał wykazać, że 

zachodzą wszystkie okoliczności wymagane danym przepisem, aby z niego skorzystać. 

 

Praktyką stosowaną w ramach systemu zamówień publicznych w przeważających przypadkach było 

zawieranie umów w sprawie zamówienia publicznego, w których kwota wy-nagrodzenia była 

określona w sposób nominalny, co tłumaczono m.in. zasadami wydatkowania środków publicznych 

regulowanymi w ustawie o finansach publicznych.2  

Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowiły umowy zawierane na realizację dużych inwestycji 

infrastrukturalnych przez GDDKiA oraz PKP PLK. 

Jednak dokonana przez NIK ocena zawartych w tych umowach klauzul waloryzacyjnych była 

negatywna: 

„Mechanizmy waloryzacyjne, stosowane w kontraktach zawieranych przed styczniem 2019 r. 

z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych i usług, były nieskuteczne. Wpływało to na 

pogorszenie rentowności realizowanych zadań, płynności finansowej wykonawców, a nawet 

skutkowało ich niewypłacalnością, co w konsekwencji prowadziło do zaległości finansowych wobec 

podwykonawców. Powstałe zatory płatnicze narażały interes Skarbu Państwa nie tylko na skutki 

roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora, ale przede wszystkim zakłócały ciągłość 

procesu inwestycyjnego.” 

Znowelizowane w styczniu 2019 r. stosowane przez GDDKiA i PKP PLK wzorcowe mechanizmy 

waloryzacyjne z tytułu wzrostu cen materiałów budowlanych i usług, były korzystniejsze dla 

wykonawców zadań inwestycyjnych, jednak ograniczały wypłatę roszczeń waloryzacyjnych do 

maksymalnie 5% wartości kontraktu w całym okresie jego realizacji, dzieliły ryzyko waloryzacji po 

połowie co nie spowodowało zmniejszenia wcześniej występujących problemów. 

 

 

                                                 
2
 Wyrok KIO z 5.08.2008 r, KIO/UZP 754/08. 
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2. Wskazówki UZP nt. przewidywania klauzul waloryzacyjnych 

Aby wskazać zamawiającym na możliwość i zasadność stosowania klauzul waloryzacyjnych 

w umowach w sprawie zamówień publicznych prezes UZP wydał w 2020 r. opinię pn. 

„Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 pkt 

1,3 i 6 ustawy Pzp.” 

Celem wydania opinii przez UZP była odpowiedź na pytanie czy przepisy prawa zamówień 

publicznych pozwalają zamawiającemu na wprowadzenie klauzul wynagrodzenia do umowy po jej 

zawarciu. W podsumowaniu opinii UZP stwierdził: 

1. „(..)Strony stosunku prawnego wynikającego z przyjętego zobowiązania do wykonania zamó-

wienia publicznego mają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w oparciu 

o klauzule wskazane w treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W treści art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp jako szczególny element umowy o wykonanie zamówienia publicznego, który może 

podlegać modyfikacjom na podstawie klauzul umownych wskazana została wprost możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z brzmienia tego przepisu można 

wnioskować, iż staranny zamawiający, znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji cen 

ofertowych, a także mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach kontraktów 

długoterminowych, powinien formułować klauzule pozwalające na dostosowywanie poziomu 

wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się okoliczności. W szczególności w zakresie kosz-

tów usług lub dostaw służących realizacji świadczenia oraz kosztów osobowych, w taki sposób 

aby niwelować, w zakresie w jakim jest to możliwe do przewidzenia, negatywne skutki takich 

zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej za-

wartej umowy. 

2. Możliwość wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp wy-

maga ustalania, iż konieczność modyfikacji kontraktu wywołana jest okolicznościami (lub skalą 

tych okoliczności), których nie można było przewidzieć pomimo dochowania przez instytucję 

zamawiającą należytej staranności w procesie przygotowania postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego. W przypadku tej przesłanki nie chodzi o sytuację, w której zamawiający 

nie przewidział określonej okoliczności skutkującej zmianą umowy, ale o sytuację w której nie 

miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany. 

3. Wprowadzenie zmian w oparciu o przesłankę nieprzewidywalności możliwe jest niezależnie od 

spełnienia warunku, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Strony umowy o za-

mówienie publiczne mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 144 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp również w przypadku, w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich 

postanowień w postaci klauzul waloryzacyjnych bądź adaptacyjnych. Niezbędnym będzie tu 

jednak wykazanie, iż działanie zamawiającego cechowała należyta staranność. 

4. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci zmiany wynagrodzenia wyko-

nawcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga 

za sobą zmianę wartości umowy - zwiększenie lub zmniejszenie zakresu za-mówienia, zmianę 
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sposobu jego wykonania itp. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana polegająca wyłącznie na 

podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy. Modyfikacja taka nie skutkuje bowiem zwiększe-

niem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia. 

5. Dopuszczalność zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, należy 

rozpatrywać w dwóch aspektach: albo w oparciu o przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określone przez zamawiającego warunki 

zmian, albo gdy dokonywana zmiana ma charakter nieistotny. Istotność zmiany umowy (..) na-

leży oceniać z uwzględnieniem wskazówek interpretacyjnych zawartych w orzecznictwie Try-

bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w szczególności w sprawie C - 454/06 Pressetext Na-

chrichtenagentur. Tym samym jeśli będziemy mieli do czynienia ze zmianą umowy wywołaną 

czynnikami zewnętrznymi, nieprzewidywalnymi na etapie postępowania i niezależnymi od któ-

rejkolwiek ze stron stosunku zobowiązaniowego, niepowodującą naruszenia równowagi eko-

nomicznej między wybranym wykonawcą a zamawiającym, które prowadziłoby do zachwiania 

pozycji konkurencyjnej takiego wykonawcy w stosunku do innych wykonawców biorących 

udział w postępowaniu, zmianę taką można będzie uznać za nieistotną (nawet jeśli prowadzi 

do zmiany wy-nagrodzenia) i w konsekwencji za dopuszczalną. Ocena dopuszczalności zmiany 

służącej przywróceniu równowagi ekonomicznej stron pod kątem jej istotności, może zostać 

dokonana wyłącznie w oparciu o ustalony indywidualnie stan faktyczny sprawy, co powoduje, 

iż kwestie te powinny być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie." 

W powyższej opinii UZP wskazywał na ograniczone możliwości wprowadzenia klauzuli waloryzacji 

z mocy samego prawa. Nie pozwalał na to art. 144 ust. 1 pkt 6 Pzp - bo zmiana wynagrodzenia nie 

jest powiązana z jednoczesną zmianą jej zakresu. 

 Skorzystanie natomiast z art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp wymagało od stron umowy indywidualnej analizy 

popartej dowodami w celu ustalenia, iż konieczność modyfikacji kontraktu wywołana jest 

okolicznościami, których nie można było przewidzieć pomimo dochowania przez instytucję 

zamawiającą należytej staranności w procesie przygotowania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zgodnie z pojęciem należytej staranności ujętym w przepisach prawa 

cywilnego, wymóg ten obejmuje obowiązek staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego 

rodzaju (art. 355 § 1 i 2 Kc). Tym samym w przypadku, gdy obiektywnie możliwe było przewidzenie 

zaistnienia określonych zjawisk gospodarczych oraz ich skali, wprowadzenie zmian do umowy 

w oparciu o dyspozycję tego przepisu nie było możliwe. 

Bardziej odważna w tym zakresie dostosowana do aktualnej sytuacji rynkowej i politycznej jest 

najnowsza z marca 2022 r. opinia UZP: "Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp", która jest także 

adekwatna dla umów zawartych według przepisów uchylonej ustawy Pzp. 

UZP zwrócił w niej uwagę na zjawiska aktualnie zmieniających się warunków realizacji umów 

w sprawie zamówień publicznych, wywołane czynnikami zewnętrznymi, m.in. konfliktem zbrojnym 
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w Ukrainie, a także na zauważalne i problematyczne z punktu widzenia realizacji kontraktów 

rynkowe konsekwencje tych zdarzeń, np. wzrost cen materiałów i kosztów pracowniczych, 

przerwanie łańcucha dostaw, ograniczenia w dostępności produktów i materiałów, czy też wyjazd 

z Polski pracowników, będących obywatelami Ukrainy. 

W Opinii wskazano w szczególności na art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp dotyczący tzw. klauzul 

przeglądowych, który zezwala, aby zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji 

cen ofertowych, a także mechanizmy funkcjonowania rynku, w szczególności w ramach kontraktów 

długoterminowych, formułował klauzule pozwalające na dostosowywanie poziomu wynagrodzenia 

wykonawcy do zmieniających się okoliczności. W szczególności powinno to dotyczyć kosztów usług 

lub dostaw służących realizacji świadczenia oraz kosztów osobowych, w taki sposób, aby 

niwelować, w zakresie w jakim jest to możliwe do przewidzenia, negatywne skutki takich zmian, 

w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi ekonomicznej stron umowy. 

Ponadto w Opinii przywołano, obok możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na podstawie klauzuli przeglądowej, możliwość dokonania zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 

4 Pzp, który zezwala na dokonanie zmian umowy po ustaleniu, że konieczność modyfikacji 

kontraktu wywołana jest okolicznościami, których nie można było przewidzieć, pomimo 

dochowania przez zamawiającego należytej staranności w procesie przygotowania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. "Okoliczności skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego, mieszczące się w zakresie omawianej przesłanki, 

muszą mieć charakter przekraczający standardowe ryzyka związane z realizacją kontraktu 

o określonym charakterze. Należy przy tym pamiętać, iż uwzględnienie określonych ryzyk 

kontraktowych lub przyjętej w danej branży skali ich wystąpienia, gdy wynikają one ze specyfiki 

zamawianych przez inwestora dostaw, usług lub robót budowlanych, jest obowiązkiem każdego z 

podmiotów składających ofertę realizacji określonego świadczenia, w tym również ofertę 

wykonania zamówienia publicznego. Takie działanie jest bowiem naturalnym zjawiskiem 

towarzyszącym prowadzeniu działalności profesjonalnej lub zarobkowej i występuje również 

w relacjach między podmiotami niepublicznymi. Warto również wyraźnie wskazać, że na gruncie 

przesłanek wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, okoliczności wywołujące konieczność 

zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być niezależne od stron umowy."3   

Za okoliczności niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron umowy w doktrynie od wielu lat 

uznaje m.in. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich 

niezależne, jak na przykład: gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny 

wzrost cen materiałów. Podkreślając jednak, iż wskazane wyżej przykładowe okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy muszą mieć charakter na tyle nadzwyczajny, że 

zamawiający, dochowując należytej staranności, nie mógł obiektywnie przewidzieć ich zaistnienia 

                                                 
3
  opinia UZP:„Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 

455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp" 
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lub skali ich zaistnienia. Okoliczności zmiany muszą wynikać z okoliczności nie mających swojego 

uzasadnienia w normalnych relacjach gospodarczych, w szczególności obserwowanych wahaniach 

cen na rynku określonych dóbr, zmianach inflacyjnych itp. Jeśli określone zdarzenia społeczne, 

finansowe lub ekonomiczne były lub są obserwowane w gospodarce i cechuje je określona ciągłość 

lub cykliczność, to winny być one uwzględniane w ramach klauzul umownych przeglądowych, 

których zastosowanie umożliwia przywrócenie zachwianej tymi zdarzeniami równowagi umownej 

na poziomie określonym warunkami oferty wykonawcy. 

W kontekście powyższych wskazówek interpretacyjnych UZP uznał, że konflikt zbrojny w Ukrainie, 

jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki, zakwalifikować można jako zewnętrzne 

zjawisko, którego nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

Z podsumowania Opinii wynika, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą 

skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp również w przypadku, 

w którym nie przewidziały w umowach odpowiednich postanowień w postaci klauzul 

waloryzacyjnych bądź adaptacyjnych. Mogło to mieć miejsce w szczególności w sytuacjach, gdy 

określone zjawiska wpływające na realizację kontraktu nigdy wcześniej nie występowały lub 

w okolicznościach gdy nie podlegały one wyjątkowym zmianom. 

Co istotne UZP wskazał także, iż: "Skorzystanie z możliwości wprowadzenia modyfikacji do umowy 

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nie jest również wykluczone w oko-licznościach, gdy 

zamawiający przewidział klauzulę waloryzacyjną lub określone klauzule po-zwalające na zmianę 

umowy w oparciu o dyspozycję art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, są one niewystarczające do 

zniwelowania niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności 

realizacji umowy lub niemożliwym do przewidzenia zakresem zmiany." 

Niezbędnym dla dokonania zmiany umowy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego 

powinno być zawsze wcześniejsze ustalenie, iż zaistnienie określonych zjawisk powoduje 

konieczność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji, zamawiający 

w każdym przypadku musi ocenić, czy zaistnienie nieprzewidywalnej sytuacji rzeczywiście wpływa 

na proces realizacji umowy w taki sposób, iż konieczna jest jej zmiana. W tym względzie UZP zaleca 

kierować się obiektywną oceną skutków, jakie wywiera na proces wykonywania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego nieprzewidziana okoliczność, w szczególności na możliwość realizacji 

kontraktu zgodnie z pierwotnymi założeniami, a także na sytuację wykonawcy. 

Odnosząc się do aktualnej sytuacji rynkowej, UZP wskazał, że powyższa zasada dotyczyć może 

zjawiska tak nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny w Ukrainie. Również jednak 

w tym przypadku wymagane jest dokonanie przez zamawiającego oceny, czy czynnik ten ma 

rzeczywisty wpływ na proces realizacji zawartej przez niego konkretnej umowy i czy powoduje 

konieczność jej zmiany. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, 

zamawiający musi przeanalizować, jaki będzie konieczny zakres modyfikacji umowy, w związku 

z zaistniałym ww. czynnikiem. 
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Zmiana w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, wprowadzona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 

Pzp, z uwagi na zasadę proporcjonalności, musi mieć charakter obiektywny i może być 

wprowadzona zasadniczo w celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron umowy, jaka istniała 

w momencie jej zawarcia, a która została zakłócona przez określone zjawiska, które zaistniały na 

etapie realizacji kontraktu. 

  

3. Waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). 

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 15r ww. 

ustawy, zwanej potocznie "tarczą antykryzysową". 

Przepis określa m.in. procedurę dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wyłączenia odpowiedzialności stron z tytułu jej nienależytego wykonania z powodu okoliczności 

wywołanych przez COVID- 19, które negatywnie wpłynęły na możliwość jej prawidłowej realizacji. 

W art. 15r ww. ustawy określono tryb postępowania prowadzącego do dokonania modyfikacji 

stosunku umownego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy 

epidemia COVID-19 wywarła niekorzystny wpływ na sytuację stron tej umowy (przede wszystkim 

wykonawcy). Zmiana umowy może być przeprowadzona dopiero po ustaleniu na podstawie 

dokonanej przez zamawiającego analizy i badania przedstawionych przez wykonawcę informacji 

i dowodów, że okoliczności związane z wystąpieniem CO-VID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na 

należyte wykonanie umowy. Przepis ten przewiduje, że po uzyskaniu powiadomienia wykonawcy, 

zamawiający, po stwierdzeniu, że wskazane przez wykonawcę okoliczności wpływają na należyte 

wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 

144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w szczególności przez: 

 zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

 zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

 zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy.  

Obok złożenia odpowiedniego powiadomienia wykonawca powinien udokumentować wpływ 

zaistniałej sytuacji na realizację robót, a przedstawione przez wykonawcę dowody powinny odnosić 

się do konkretnej budowy i nie mogą mieć charakteru ogólnego. Ponadto wykonawca powinien 

przedstawić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy konkretnymi okolicznościami a kosztami, 

które ponosi. W tym zakresie wykonawca powinien porównać 
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stan przed wystąpieniem konkretnej okoliczności i po jej wystąpieniu, np. ceny dostawców, 

podwykonawców na dzień złożenia oferty i ceny ponoszone aktualnie i obliczyć ich wpływ na cenę 

oferty. 

W celu wykazania przesłanki nadzwyczajnej zmiany stosunków z powodu COVID-19, strona 

powołująca się na jej wystąpienie powinna zabezpieczyć wszelkie dowody na tę okoliczność. Chodzi 

przede wszystkim o te potwierdzające występowanie i sposób oddziaływania pandemii. 

Koniecznym jest wykazanie, że wykonawca nie mógł realizować swoich obowiązków z powodu 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Takimi okolicznościami mogą być zarządzenia 

właściwych władz wprowadzające określone nakazy i zakazy, decyzje organów sanitarnych (np. 

decyzje o obowiązkowej kwarantannie czy izolacji), decyzje organów kontroli granicznej lub 

okoliczności faktyczne takie jak kwarantanna pracowników, nieobecności z powodu opieki nad 

dziećmi, zawieszenie produkcji materiałów budowlanych lub urządzeń technicznych lub zamknięcie 

granic w przypadku konieczności ich importu. 

Z praktyki wynika, że większość prób uzyskania waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o powyższy 

przepis poprzez zawarcie stosownego aneksu była nieskuteczna ze względu na sferę dowodową. 

4. Waloryzacja wynagrodzenia przed sądem powszechnym. 

Zawierając umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania prze-widzianego 

w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor 

zobowiązuje się przekazania terenu budowy, projektu, odbioru oraz co ważne do zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. Jako umowa wzajemna zobowiązuje ona obie strony w taki sposób, 

że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. W wyjątkowych 

przypadkach istotna zmiana okoliczności w jakich realizowane jest świadczenie jednej strony może 

doprowadzić do zachwiania równowagi stron i braku ekwiwalentności świadczeń. 

Jeżeli zaistnieją zdarzenia nadzwyczajne o charakterze powszechnym, niezależne od woli stron, 

wykraczające poza typowe ryzyko gospodarcze podstawą do zmiany umowy w przypadku umów o 

roboty budowlane mogą być przepisy art. art. 632 § 2 lub 3571 kodeksu cywilnego. 

Na ich podstawie wykonawcy przysługuje ustawowe żądanie o podwyższenie przez sąd należnego 

wynagrodzenia. Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia dotyczy zarówno kontraktów 

kosztorysowych (art. 3571 kc), jak i ryczałtowych (art. 632 § 2 kc). 

Zgodnie z art. 3571 kc tzw. klauzulą rebus sic stantibus, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany 

stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby 

jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po 

rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób 

wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia, lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 

Rozwiązując umowę, sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron. Sąd może także 

zdecydować o podzieleniu straty pomiędzy strony umowy. 
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Zastosowanie tej klauzuli jest uzależnione od spełnienia określonych w przepisie przesłanek: 

1. źródłem powstania zobowiązania musi być umowa; 

2. zmiana stosunków pomiędzy stronami umowy musi mieć charakter nadzwyczajny, wyjątkowy, 

niespotykany w normalnym toku spraw, nadzwyczajne zmiany stosunków muszą dotyczyć sto-

sunków społecznych i gospodarczych, które mają charakter powszechny, przepis nie może być 

stosowany w przypadku zmiany okoliczności dotyczących wyłącznie stron konkretnego stosun-

ku wynikającego z indywidualnej umowy. "Stwierdzenie nadzwyczajnej zmiany stosunków, jako 

przesłanki uzasadniającej zastosowanie art. 3571 k.c., wymagało w rozpoznawanej sprawie po-

równania warunków, w jakich zawierano umowę, z warunkami, w jakich przyszło ją wykony-

wać"4 ; za nadzwyczajna zmianę stosunków Sąd Okręgowy w Warszawie uznał m.in. wzrost cen 

materiałów i kosztów realizacji zamówienia zaistniały w związku z wybuchem wojny poza gra-

nicami Rzeczypospolitej Polskiej;5  

3. zmiana stosunków niesie ze sobą nadmierną trudność w spełnieniu świadczenia lub grozi jed-

nej ze stron rażącą stratą, czego strony - zawierając umowę - nie przewidywały; groźba „rażącej 

straty” musi być związana z sytuacją ekonomiczną strony umowy, która w wyniku spełnienia 

świadczenia byłaby narażona na nadzwyczajny uszczerbek majątkowy, wykraczający poza "ty-

powe" ryzyko kontraktowe tj. takie, z którym należy się liczyć przy zawieraniu każdej umowy 

lub gospodarcze, za taką uznał Sąd Najwyższy stratę transakcyjną , jednakże w takich rozmia-

rach, które mają charakter ponadprzeciętny, wyższy nic normalny;6 

4. pomiędzy dwiema ostatnimi przesłankami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, np. 

zmiana materiałów niezbędnych do wykonania umowy powinna stanowić przyczynę „rażącej 

straty” doznanej przez podmiot w związku z realizacją umowy oraz determinować jej rażącą 

wysokość. 

Waloryzacja wynagrodzenia umownego na podstawie tego przepisu nie wymaga zgody 

zamawiającego, może być orzeczona nawet bez jego zgody. 

W orzecznictwie występują rozbieżności co do tego czy także po tę instytucję może sięgnąć 

wykonawca domagający się podwyższenia ryczałtu7 , czy też powinien w takim przypadku korzystać 

z art. 632 § 2 kodeksu cywilnego jako rozwiązania szczególnego, dedykowanego jego sytuacji.8  

Droga postępowania sądowego dotyczy umów, które jeszcze są w trakcie realizacji. Na gruncie art. 

3571 k.c. Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli nadzwyczajna zmiana stosunków nastąpiła po 

częściowym wykonaniu zobowiązania, to wówczas przesłanki zastosowania klauzuli z tego przepisu 

podlegają ocenie w odniesieniu do niewykonanej części zobowiązania. Nawet jeżeli taka zmiana 

miała miejsce w trakcie wykonywania zobowiązania, możliwe jest - po rozważeniu interesów stron 

                                                 
4
  wyrok SA w Poznaniu z 14.06.2021 r., sygn. akt I ACa 779/19 

5
  wyrok SO w Warszawie z 15.09.2021 r., sygn. akt XXVC 1000/12 

6
  wyrok SN z 9.08.2012 r. sygn. akt. VCSK 366/2011 

7
  wyrok SN z 9.08.2012 r. sygn. akt. VCSK 366/2011 

8
  wyroki SN z: 11.01.2017 r., IV CSK 109/16; 29.03.2012 r., I CSK 333/11 
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i przy zastosowaniu zasad współżycia społecznego - uwzględnienie już wykonanego zobowiązania.9  

Zgodnie natomiast z art. 632 § 2 k.c.: "Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można 

było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę". W literaturze prawniczej wskazuje się, że przepis ten 

odsyła do zastosowania klauzuli rebus sicstantibus, i powinno się go stosować wyłącznie do umów 

o dzieło, i to w odniesieniu do umów z wynagrodzeniem ryczałtowym. Jest to wprawdzie regulacja 

znajdująca się wśród przepisów poświęconych umowie o dzieło, jednak sądy przyjmują, że znajduje 

ona analogiczne zastosowanie także do umów o roboty budowlane.10  

Waloryzacja wynagrodzenia w oparciu o ww. artykuł kodeksu cywilnego nie wymaga od 

wykonawcy udowodnienia nadzwyczajnej zmiany stosunków, a jedynie zmiany stosunków, której 

nie można było przewidzieć. Uzasadnienie rażącej straty podobnie jak w przypadku powołania się 

na art. 3571 k.c. 

Uprawnienie strony wynikające z art. 3571 k.c. oraz art. 632 § 2 k.c. ma charakter roszczenia 

procesowego o zmianę umowy, a zatem wygasa z chwilą całkowitego wykonania zobowiązania. 

Tym samym wykonawca powinien wystąpić na drogę sądową (z powództwem) najpóźniej przed 

odbiorem końcowym prac. 

Co ciekawe aczkolwiek w praktyce zamawiający starali się umownie wyłączyć prawo wykonawców 

do powoływania się na art. 3571, art. 3581 § 3 i art. 632 § 2 ustawy k.c. w przypadku gdy w umowie 

były klauzule waloryzacyjne, okazało się to nieskuteczne. 

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyroku z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. KIO 145/18) stwierdziła, że:  

„Za nieuprawnione należy uznać takie ukształtowanie stosunku, które nie pozwala 

profesjonalnemu wykonawcy działającemu z należytą starannością na skalkulowanie ryzyk 

związanych z realizacją umowy oraz wyłącza możliwość sądowej oceny, czy dane nadzwyczajne 

sytuacje zaistniały, a także, czy i w jakim stopniu miały znaczenie dla prawidłowego wykonania 

umowy przez wykonawcę. 

Nie można bowiem przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru poniesienia konsekwencji 

zaistnienia sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć. Wyłączenie z góry 

dopuszczalności sądowej modyfikacji treści stosunku prawnego przez Zamawiającego 

w okolicznościach przedmiotowej sprawy stanowi nadużycie jego pozycji”. 

 

 

 

 

                                                 
9
  wyrok SN z 16.05.2007 r., III CSK 452/06, wyrok SN z 11.01.2017 r., IV CSK 109/16; wyrok SA 

w Białymstoku z 08.11.2007 r., I ACa 461/07 
10

  uchwała SN w składzie 7 sędziów z 29.09.2009 r., III CZP 41/09 
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5. Waloryzacja wynagrodzenia w drodze polubownego rozwiązania sporu 

Wobec stanowiska UZP i Prokuratorii Generalnej polubowne rozwiązanie sporu powinno być 

rozpatrywane jako wariant alternatywny wobec sądownictwa powszechnego. 

Aczkolwiek to dopiero nowa ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera wprost przepisy, 

stanowiące iż w przypadku sporu wynikającego z realizacji zamówienia każda ze stron umowy może 

złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo 

osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu - to na możliwość skorzystania z tego 

sposobu rozwiązania sporu w stosunku do umów zawartych według uchylonej 1 stycznia 2021 r. 

Pzp wskazuje prezes UZP na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. W 2020 r. 

zamieścił informację w tym zakresie: 

„W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów 

wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która 

współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie 

wiedzy na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła propozycje 

przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej, związanych z działalnością Sądu 

Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Klauzule można zastosować 

w obecnym stanie prawnym, a także po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień 

publicznych.”11  

„Polubowne rozwiązanie sporu o należność cywilnoprawną stanowi nie tylko dopuszczalne, ale 

wręcz pożądane działanie, jeżeli jest ścieżką korzystniejszą dla jednostki i Skarbu Państwa niż 

władcze rozstrzygnięcie sporu.”12  

W tym miejscu przypomnieć przepisy z 2015 r. i 2017 r. wprowadzające taką możliwość dla 

zamawiających publicznych. 

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem 

polubownych metod rozwiązywania sporów13 wprowadziła szereg zmian regulacyjnych 

zmierzających do popularyzacji ugodowego załatwiania spraw. Zmiany te miały charakter 

systemowy i objęły m.in. przepisy kodeksu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów 

powszechnych i ustaw podatkowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. 

Kolejno, od 1 czerwca 2017 r. zmieniono ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

ustawę z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.14  

                                                 
11

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/word_doc/0028/42769/klauzula-mediacyjna-i-koncyliacyjna-
Prokuratoria-Generalna-RP.docx 

12
 Prokuratoria Generalna. Rekomendacje dot. postępowania w zakresie polubownego rozwiązywa-

nia sporów 
13

 Dz.U. z 2015 r. poz. 1595 
14

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wie-
rzytelności (Dz.U.z2017r. poz. 933) 
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W ustawie o finansach publicznych został wówczas dodany art. 54a, zgodnie z którym jednostka 

sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w 

przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa 

albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik 

postępowania sądowego lub arbitrażowego. Ocena skutków ugody następuje, w formie pisemnej, 

przy uwzględnieniu okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości 

ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo 

arbitrażowego. Podjęcie decyzji o zawarciu w takich okolicznościach ugody w konkretnej sprawie - 

przy zachowaniu procedury i warunków przewidzianych w art. 54a ustawy o finansach publicznych 

oraz spełnieniu ogólnych przesłanek dopuszczalności ugody - zapewnia jednostce sektora finansów 

bezpieczeństwo z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych.15  

Natomiast, w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dodano 

do art. 5 - ust.4, do art. 11 - ust. 2 oraz zmieniono treść art.15. W rezultacie tych zmian, 

z przepisów wynika, że nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych: 

 wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilno-prawnej zawartej zgodnie z przepi-

sami prawa; 

 dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należ-

ności cywilno - prawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa; 

 zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności 

cywilno-prawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa. 

Obecnie, na tle art. 591 nowej Pzp nie ma wątpliwości, że ugoda jest nie tylko dopuszczalnym, ale 

wręcz preferowanym sposobem załatwiania sporów wynikających z umów w sprawie zamówień 

publicznych. 

Przywołanym powyżej zmianom ustawodawczym towarzyszyły także zmiany organizacyjne, takie 

jak powołanie do życia Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, na mocy ustawy 

z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2261), 

zarządzeniem nr 010-19/17 Prezesa Prokuratorii Generalnej RP z 3 lipca 2017 r. 

Praktyka pokazuje, że coraz więcej zamawiających publicznych pozostaje otwartych na możliwości 

zawierania ugód. Ze sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczy-pospolitej Polskiej, 

dalej jako "PGRP" za 2020 r. wynika, że w tym okresie (przy udziale PGRP) zawartych zostało 136 

ugód w sprawach o łącznej wartości 1,26 mld, co stanowi o 40 ugód więcej niż w 2019 r., tym 

wartość ugód zawieranych przez dwóch głównych zamawiających - GDDKiA oraz PKP PLK - wyniosła 

ok. 0,5 mld złotych. 

 

                                                 
15

 W szczególności art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
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Z informacji medialnych przedstawianych przez PGRP wynika, że czas rozpatrzenia sporu w ramach 

polubownego sporu wynosi 3 a wyjątkowo 6 miesięcy, natomiast przed sądami powszechnymi 3-5 

lat.16  

Mediacja to poufne i dobrowolne wspomagane negocjacje, prowadzone przez neutralną 

i bezstronną osobę trzecią mediatora, mające na celu wypracowanie obopólnie 

satysfakcjonującego porozumienia. Innym sposobem polubownego rozwiązania sporu, jest 

koncyliacja. Koncyliacja to próba ugodowego rozwiązania sporu przez niezależnego i bezstronnego 

koncyliatora. Koncyliator, po zbadaniu sprawy, przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu; 

akceptacja zaproponowanego rozwiązania pozostaje wyłącznym uprawnieniem stron. Zadaniem 

koncyliatora jest opracowanie odpowiednich rozwiązań w formie propozycji koncyliacyjnej, którą 

zgodziłyby się zaakceptować strony. W ramach postępowania koncyliacyjnego możliwe jest 

zawarcie ugody przed koncyliatorem. 

Ze strony PGRP można uzyskać informacje na temat kosztów mediacji i koncyliacji: opłata za 

postępowanie mediacyjne wynosi 5000 zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. Jeżeli w trakcie 

postępowania odbyły się więcej niż trzy posiedzenia wspólne, opłata ulega zwiększeniu o 1000 zł za 

każde kolejne posiedzenie. Do opłaty za postępowanie mediacyjne dolicza się należny podatek 

VAT.17  Opłata za postępowanie koncyliacyjne wynosi 5000 zł i jest uiszczana po jego zakończeniu. 

Do opłaty dolicza się należny podatek VAT18. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość opłat za 

przeprowadzenie postępowania mediacyjnego lub koncyliacyjnego przed sądem polubownym przy 

PGRP nie może być wyższa niż 10 000 zł.19  

W ostatnim okresie wielu wykonawców i zamawiających decyduje się na przeprowadzenie mediacji 

lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy PGRP. Nie ma przy tym 

znaczenia, że w umowie nie ma wskazania na możliwość polubownego rozwiązania sporu. Brak 

takich klauzul w umowie nie powoduje braku możliwości polubownego rozwiązania sporu. Umowa 

o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta przez wyrażenie przez stronę 

zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła taki wniosek. 

Roszczenie o waloryzację wynagrodzenia również może uzasadniać podjęcie próby polubownego 

rozwiązania sporu, jako optymalnego ekonomicznie i najszybszego sposobu zabezpieczenia 

interesów jednostki sektora finansów publicznych i możliwość kontynuacji zawartej umowy. 

 

                                                 
16

 Prezentacja Prokuratorii Generalnej https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42634/03_ 
Pozasadowe-rozstrzyganie-sporow-w-zamowieniach-publicznych.pdf 

17
  https://sp.prokuratoria.gov.pl/koszt-mediacji,m,mg,21,27 (dostęp: 2.10.2020 r.). 

18
  https://sp.prokuratoria.gov.pl/koszt-koncyliacji,m,mg,22,31 (dostęp: 2.10.2020 r.). 

19
 Art. 77 pkt 3 lit. d p.w.p.z.p. wprowadzający zmiany w ustawie z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Gene-

ralnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309): „Wysokość opłaty za postępowanie arbitrażowe 
nie może być wyższa niż 100 000 zł, a w przypadku mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu nie 
może być wyższa niż 10 000 zł". 



 

 

Strona 46 
 

Aby tego dokonać obie strony muszą wyrazić zgodę na polubowne rozwiązanie sporu i kolejno: 

1. podpisać umowę o mediację lub koncyliację, 

2. podpisać umowy o poufności, 

3. jedna ze stron umowy musi złożyć wniosek o polubowne rozwiązanie sporu np. do Sądu Polu-

bownego przy PGRP; 

4. każda ze stron musi wyznaczyć zespół negocjacyjny, 

5. przeprowadzić negocjacje, 

6. opracować projekt ugody, 

7. sporządzić ocenę skutków finansowych zawarcia ugody. 

 

Do zawarcia ugody w sprawie majątkowej będzie miał zastosowanie art. 54a ustawy finansach 

publicznych, określający warunki zawierania ugody w sprawach spornych należności 

cywilnoprawnych. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej 

należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub 

odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż 

prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. 

Zgodnie z tym przepisem przesłanką zawarcia ugody przez ww. podmiot - w ramach pozasądowego 

rozwiązywania sporów - jest przeprowadzenie oceny skutków finansowych, z której wyniknie 

korzystność skutków zawarcia ugody nad innymi sposobami rozwiązania sporu. Jednostka sektora 

finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej, 

niezależnie od tego, czy występuje w tej sprawie w roli wierzyciela czy dłużnika. Komentowany 

przepis dotyczy zarówno przypadków, gdy jednostce sektora finansów publicznych może 

przysługiwać sporna należność cywilnoprawna, jak sytuacji, gdy takiej należności dochodzi druga 

strona umowy od jednostki sektora finansów publicznych, np. wykonawca żąda wynagrodzenia za 

prace dodatkowe, zamienne, waloryzacji wynagrodzenia, miarkowania kar umownych czy odsetek 

za opóźnienie w płatności wynagrodzenia. 

Ocena skutków ugody musi nastąpić, w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, 

w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu 

trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego. Ocena dokonywana jest 

w stosunku do wcześniej wynegocjowanych przez strony warunków ugody. Przebieg negocjacji 

powinien być udokumentowany i zawierać w szczególności analizę spornego stanu faktycznego 

i zasadności roszczeń, dowody w sprawie i wynegocjowane warunki ugody. Negocjacje mają 

charakter poufny, często towarzyszy im podpisanie umowy o poufności, w negocjacjach obok stron 

sporu mogą w szczególnie skomplikowanych sprawach brać udział powołani eksperci, radcy prawni. 

Ocena obejmuje porównanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza zakładającego 

rozwiązanie sporu przez zawarcie 
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proponowanej ugody i scenariusza, w którym spór zostanie rozstrzygnięty w postępowaniu 

sądowym albo arbitrażowym. Ocena powinna uwzględniać istotne okoliczności sprawy, w tym 

przede wszystkim opis stanu faktycznego, ocenę zasadności roszczenia, ryzyka procesowe oraz 

przewidywany czas trwania postępowania sądowego lub arbitrażowego (czas oczekiwania na 

rozprawę, środki zaskarżenia) oraz koszty tego postępowania, takie jak opłaty sądowe, ekspertyzy, 

opinie prawne, koszty biegłych. Ocena zasadności żądań i szans na wygranie sporu sądowego 

powinna doprowadzić do wniosku, że z punktu widzenia interesów finansowych, biorąc pod uwagę 

zasady gospodarowania środkami publicznymi dla jednostki sektora finansów publicznych lub 

Skarbu Państwa, najlepszym rozwiązaniem w okolicznościach konkretnej sprawy jest zawarcie 

ugody. 

Ugoda zawarta przed mediatorem lub koncyliatorem podlega na wniosek stron zatwierdzeniu przez 

sąd w drodze postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze 

egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności, a tym samym staje się ona 

tytułem wykonawczym umożliwiającym dochodzenie roszczeń na wypadek, gdyby strona 

porozumienia uchylała się od realizacji podjętych zobowiązań. 

Reasumując powyższe rozważania trzeba niestety stwierdzić, że aczkolwiek przepisy kilku ustaw 

pozwalają wykonawcom dochodzić waloryzacji wynagrodzenia, to w każdym przypadku jest to 

długi proces wymagający zebrania wielu środków dowodowych po stronie wykonawców, ale także 

dobrej woli i odwagi przede wszystkim strony publicznej. 
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Balbina Kacprzyk, Ewa Wiktorowska 
 

3.  Klauzule zmiany wynagrodzenia za roboty budowlane na 
podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

1. Wstęp 

Zamawiający jako gospodarz postępowania przygotowuje projektowane postanowienia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ale na te postanowienia także mogą mieć wpływ wykonawcy 

poprzez skorzystanie ze środków ochrony prawnej(art. 513 pkt 1 Pzp). 

Przedmiotem tego tekstu jest tylko jeden z artykułów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych - art. 439 , zawierający narzucony przez ustawodawcę zakres 

postanowienia umownego, którego celem jest ułatwienie i ujednolicenie zasad "urzędowej" 

umownej zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 

Celem tego przepisu jest zachowanie równowagi ekonomicznej stron i zapobieżenie re-

negocjowania wynagrodzenia na etapie realizacji zadania. 

W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć, jak praktycznie stosować ten przepis ustawy i co 

wynika z obserwacji autorów niniejszego artykułu po ponad rocznym jego stosowaniu. 

Na problemy, z jakimi mierzą się zamawiający i wykonawcy w przypadku długoterminowych, nawet 

6-7-letnich zamierzeń inwestycyjnych, szczególnie procesów inwestycji, a także realizacji typu 

"zaprojektuj i buduj", wskazuje opinia Prezesa UZP z 24 marca 2022 r., przywołująca przepis 

dotyczący "klauzul przeglądowych" pozwalających na modyfikację umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie określonym w art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

UZP wskazuje w niej na istotę przepisu tj. na możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. Z brzmienia tego przepisu można wnioskować, że zamawiający, znając 

uwarunkowania (w tym okres) realizacji zamówienia oraz czynniki, które wpływają na poziom 

kalkulacji cen ofertowych, czy mechanizmy funkcjonowania rynku, (w szczególności w ramach 

kontraktów długoterminowych), powinien formułować klauzule pozwalające na dostosowywanie 

poziomu wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się okoliczności. Przykładowo, klauzule 

przeglądowe dotyczące kosztów usług lub dostaw służących realizacji świadczenia oraz kosztów 

osobowych, w zakresie, w jakim jest to możliwe do przewidzenia, powinny niwelować negatywne 

skutki takich zmian, w szczególności konsekwencje związane z zachwianiem równowagi 

ekonomicznej stron zawartej umowy. 

W obecnej sytuacji rynkowej przepis ten, szczególnie w przypadku robót budowlanych poprzez jego 

obligatoryjne stosowanie, korzystnie wpisuje się w możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu 

zmiany cen materiałów i innych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Warunkiem jest 

jednak zawarcie w treści umowy stosownych klauzul, które dają możliwość zachowania równowagi 
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ekonomicznej. W przypadku wykonawców zapobiegają ponoszeniu przez nich strat grożących 

upadłością, a zamawiającym zapewniają realizację zamówienia bez ryzyka zejścia wykonawcy 

z budowy przed jej zakończeniem. Tak więc ceny ofert nie będą musiały uwzględniać ryzyka 

związanego ze zmianami kosztów. 

W tym miejscu należy przytoczyć literalne brzmienie przepisu art. 439 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 

miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagro-

dzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia. 

2. W umowie określa się: 

1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający-

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia; 

2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 

a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, 

w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzę-

du Statystycznego 

lub 

b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów 

lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żą-

dania zmiany wynagrodzenia; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagro-

dzenia wykonawcy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie za-

stosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

3. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, po-

czątkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że za-

mawiający określi termin wcześniejszy. 

4. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wy-

konawcy zawartego w ofercie. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwyko-

nawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
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2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

W artykule skupimy się na kilku ważnych elementach z podziałem na te, określone jako 

obowiązujące, jasno sprecyzowane i te, które dają pewną swobodę zamawiającemu, poprzez 

uprawnienie do wyboru i uszczegółowienia metod zmian wynagrodzenia. 

2. Obowiązujące elementy klauzul dot. art. 439 Pzp 

Ustawodawca w art. 439 ust. 1 Pzp zobowiązał zamawiającego, aby umowa o zamówienie 

publiczne zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, której przedmiotem są usługi lub roboty 

budowlane, zawierała postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

Umowa musi zawierać następujące elementy: 

 poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, od którego będzie możliwe żądanie zmiany 

wynagrodzenia, zarówno w górę jak i w dół; 

 początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 

 sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia (inaczej metodę tej zmiany); 

 okresy i terminy, w których może następować zmiana wynagrodzenia; 

 maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zasto-

sowania postanowień o zasadach zmiany wynagrodzenia. 

W każdym z tych elementów muszą znaleźć się uszczegółowienia wymagające wiedzy 

i doświadczenia nie tylko z obszaru prawnego ale także techniczno-ekonomicznego, określanego 

w środowisku jako kosztorysowe. 

3. Waloryzacja czy indeksacja 

Waloryzacja to zasada prawna mająca umocowanie w art. 3581 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej 

kc), która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania wierzyciel 

powinien otrzymać równowartość ekonomiczną (wyższą lub niższą) wierzytelności z chwili jej 

powstania. Waloryzacja wynagrodzenia może być sądowa lub umowna. Artykuł 439 Pzp stanowi 

o waloryzacji umownej - obliguje zamawiającego do opracowania postanowienia umownego, 

umożliwiającego dostosowanie wynagrodzenia wykonawcy do zmieniających się warunków 

rynkowych mających wpływ na to wynagrodzenie. Waloryzacja umowna następuje, gdy strony 

wprowadzają do umowy stosowną klauzulę, uzależniając wysokość świadczenia pieniężnego 

(wyrażonego w złotych polskich) od innego niż pieniądz (polski) miernika wartości.
1 

                                                 
1
  A. Olejniczak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, t. 3, red. A. Kidyba, 

Warszawa 2010, s. 66 i n. 
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Co ważne, waloryzacja umowna, jak wynika z doktryny i orzecznictwa, nie zakazuje późniejszej 

waloryzacji sądowej na skutek istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza na żądanie wykonawcy. 

Zmiana wynagrodzenia sądowa może nastąpić po powstaniu stosunku prawnego, ale przed jego 

wygaśnięciem. Waloryzacja sądowa na podstawie art. 3571 § 3 kc zwana jest potocznie małą 

klauzulą rebus sicstantibus. 

Wskazując w art. 439 Pzp sposób ustalania zmiany wynagrodzenia na podstawie odesłania do 

wskaźników cen lub zmiany wybranych cen objętych wykazem materiałów lub kosztów, 

ustawodawca kieruje zamawiających do zmiany wynagrodzenia opartej na indeksacji 

wynagrodzenia wykonawcy. Indeksem - po polsku wskaźnikiem - nazywany jest miernik 

określający stosunek wielkości tego samego zjawiska w dwóch różnych okresach.2 Zmiana 

wynagrodzenia na podstawie wybranego indeksu (wskaźnika) potocznie nazywana jest indeksacją. 

W art. 439 ustawy Pzp jest mowa o wskaźnikach zmiany cen materiałów lub kosztów, przy czym 

źródłem wskaźników mogą być przykładowo publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub 

inne tego rodzaju publikacje. 

4. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów 

Ustalenie poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów, od którego może nastąpić zmiana 

wynagrodzenia jest bardzo ważne. Jest to decyzja o wyborze początku wprowadzenia zmiany cen 

lub kosztów. Wybór ten powinien być dokonany zgodnie z celem przepisów - czyli służyć 

przywróceniu stanu równowagi ekonomicznej stron umowy. 

Zamawiający może zrobić to na dwa sposoby: 

1) ustalić upływ czasu, od którego będzie wprowadzona zmiana lub termin zakończenia kon-

kretnego etapu lub części umowy, 

 lub 

2) gdy wybrany wskaźnik lub współczynnik obliczony z wykorzystaniem wybranych kilku 

wskaźników osiągnie określoną wysokość. 

 Istotne zadanie zamawiającego w tym zakresie to: 

- prawidłowe opisanie źródła wskaźnika, 

- powiązanie terminu z etapami realizacji robót budowlanych, wyszczególnionymi 

w umowie lub płatnościami za nie. Można wykorzystać do przyszłego indeksowania 

w zależności od charakteru wynagrodzenia kosztorys ofertowy lub Harmonogram Rze-

czowo-Finansowy. 

 

                                                 
2
 Zob. definicję tego pojęcia w słowniku pojęć stosowanych w statystyce publicznej: 

stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/ [dostęp: 8.02.2022]. 
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Nie jest jednak właściwe wskazanie ogólnej informacji źródła wskaźnika. Tytułem przykładu poniżej 

przedstawiamy fragment tekstu często występujący w postanowieniach umownych, dotyczący 

robót budowlanych: 

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie określana z uwzględnieniem procentowej 

zmiany cen materiałów lub kosztów, przy czym o wartość nie większą niż wynikająca ze wskaźnika 

cen ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc zmiany wysokości wynagrodzenia w stosunku do analogicznego 

miesiąca roku poprzedniego... 

Wskaźniki cen miesięczne są publikowane w Biuletynie Statystycznym i publikacji Ceny robót 

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Z powyższego postanowienia nie wynika, 

z którego wskaźnika zamierza korzystać zamawiający, co może na etapie realizacji umowy 

generować niepotrzebne spory. 

Wskazanie właściwej wysokości wskaźnika co do zasady wymaga analizy zmian wybranego 

wskaźnika w ciągu okresu ostatnich 5 lub 10 lat na podstawie dostępnych danych archiwalnych 

(historycznych). Pomóc w tym mogą informacje sygnalne publikowane cyklicznie przez GUS. Za 

obejście przepisów należy uznać ustalenie tej wartości na poziomie nierealnym, niemożliwym do 

osiągnięcia w okresie trwania umowy. 

Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej, na rynku budowlanym możemy zaobserwować tak szybkie 

i wysokie zmiany cen, że analizy na podstawie tych danych nie pozwalają przewidzieć tego co może 

nastąpić. 

Przykładowo, na podstawie danych kwartalnych GUS, w publikacji z kwietnia 2022 r. „Sytuacja 

społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2022 r.” szacuje się, że wzrost cen produkcji budowlano-

montażowej w okresie styczeń - marzec br. w skali roku wyniósł 9,3% (wobec 2,5% rok wcześniej). 

W marcu br. ceny były wyższe niż przed rokiem o 10,4% (wobec 9,3% w lutym br.) W porównaniu 

z poprzednim miesiącem ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 1,4%, a w odniesieniu 

do grudnia ub. roku - o 3,7%. 

Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie styczeń - marzec br. wzrosły w skali 

roku o 9,7% (wobec 2,7% rok wcześniej), w tym odnotowano wysoki wzrost cen towarów i usług 

związanych z transportem - wzrost o 17,1%. 

Do celów indeksacji można także wykorzystać publikacje specjalistyczne, od kilkudziesięciu lat 

publikowane informacje cenowe takich wydawców jak: Bistyp Consulting, ORGBUD-SERWIS, 

Promocja - system SEKOCENBUD - one również, nawet bardziej precyzyjnie niż GUS oddają 

gwałtowne zmiany cen rynkowych. 

5. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia 

Poziomem odniesienia (bazą), do którego porównujemy zmiany wynagrodzenia, będzie co do 

zasady dzień zawarcia umowy albo dzień otwarcia ofert. Ten drugi termin powinien być wybierany, 

jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
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W takim przypadku początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 

ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy (art. 439 ust. 5). 

6. Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia (inaczej metoda) 

Do ustalenia wysokości zmienianego wynagrodzenia należnego wykonawcy stosowane są metody 

oparte na mniej lub bardziej złożonej formule arytmetycznej lub opisowo. 

Możemy wskazać trzy metody zmiany wynagrodzenia poprzez indeksację: uproszczona, 

szczegółowa i koszykowa. 

W ustawie jest mowa o użyciu wskaźnika zmian ceny materiałów lub kosztów. Trzeba wyjaśnić, że 

nie zawsze musi to być kilka wskaźników odnoszących się do wskazanych przez zamawiającego 

materiałów. W metodzie uproszczonej może to być jeden wskaźnik dla całego zadania 

realizowanego w procedurze potocznie zwanej "wybuduj". 

Ale już w przypadku procedury "zaprojektuj i buduj" jeden wskaźnik nie wystarczy, w takim 

przypadku możemy podzielić zadanie na dwie części, dla których możemy przyjąć różne wskaźniki. 

Dla prac projektowych możemy przyjąć wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zwany 

z angielskiego "CPI", a dla robót budowlanych wskaźnik dot. robót. Taki sposób indeksacji 

wynagrodzenia nazwaliśmy metodą szczegółową. 

Ta metoda polega na ustaleniu wskaźników dla etapów, elementów robót budowlanych, może być 

ich mniej lub więcej, w zależności od wybranego stopnia agregacji. 

W trzeciej metodzie zmiana wynagrodzenia będzie dokonywana w oparciu o współczynnik 

obliczany na podstawie zmiany cen rynkowych wybranych przez zamawiającego materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Na wstępie zamawiający powinien zdecydować, którą z wyżej wskazanych metod zmiany 

wynagrodzenia zastosuje w umowie, kolejno jednoznacznie opisać zgodny z wybraną metodą 

sposób (algorytm) zmiany wynagrodzenia. W celu wybrania konkretnej metody zamawiający może 

się kierować jednorodnością albo złożonością przedmiotu zamówienia, zasadnością podziału 

zamówienia na części rozliczeniowe, które mogą być odrębnie indeksowane, informacjami z rynku 

o zmianach cen poszczególnych materiałów lub kosztów. W każdym przypadku zamawiający 

powinien korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników merytorycznych i specjalistów ds. 

kosztów przy opracowywaniu formuł arytmetycznych i wyborze wskaźników indeksacyjnych. 

Przy wyborze metody indeksacji opartej na wskaźnikach bardzo ważnym zagadnieniem jest 

dostępność wskaźników adekwatnych dla wybranej metody i poziomu podziału (agregacji) 

zamówienia na części rozliczeniowe. Wskaźniki powinny odpowiadać pod względem scalenia 

(agregacji) częściom, które będą odrębnie indeksowane. 
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Przy wyborze metody opartej na zmianach wybranych cen materiałów lub kosztów zamawiający 

powinien zwrócić uwagę na dostępność wiarygodnych i aktualizowanych cen rynkowych 

wybranych materiałów lub kosztów. W Pzp nie ma definicji materiałów i kosztów, więc 

w odniesieniu do kosztów musimy się posiłkować kategorią ekonomiczną np. kosztami robocizny, 

paliwa. Jeśli chodzi o materiały, stosowane przez wykonawców w przypadku robót budowlanych 

mogą to być np. wyroby budowlane zwane powszechnie materiałami, koszty urządzeń, instalacji, 

sprzętu wykorzystywanych do wykonania robót budowlanych. 

Koszty, jako kategoria ekonomiczna, obejmują niezbędne zużycie środków rzeczowych oraz usług 

obcych, wyrażone w cenach nabycia, a także niezbędne wykorzystanie pracy żywej, wyrażonej 

w płacach, związane z efektem użytecznym.3  

Niezwykle istotną decyzją przy opracowaniu sposobu zmiany wynagrodzenia na podstawie 

wskaźników jest ich wybór. Decyzja w tym zakresie powinna być powiązana z uwzględnieniem celu 

nowego przepisu, tj. zapewnienia zabezpieczenia zmian kosztów po stronie wykonawcy. Wyboru 

konkretnego wskaźnika, lub gdy zachodzi taka potrzeba - kilku wskaźników, dokonuje zamawiający. 

Niezależnie od metody indeksacji w każdym przypadku powinien to być wskaźnik obiektywny, 

jednoznaczny, łatwo dostępny, niezależny od stron umowy, jak najbliżej związany z przedmiotem 

zamówienia i sposobem obliczenia wynagrodzenia za jego wykonanie. Za niedopuszczalne należy 

uznać wprowadzenie do umowy postanowienia „otwartego” umożliwiającego wybór wskaźnika 

i zmianę wynagrodzenia na zasadach określonych jednostronnie przez wykonawcę lub 

zamawiającego po zawarciu umowy. 

Na rynku dostępne są wskaźniki ogłaszane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ale także wskaźniki publikowane w informatorach wydawanych przez komercyjne, 

specjalistyczne wydawnictwa. Przepis nie zawiera zamkniętego wykazu wskaźników, nie ma więc 

zakazu korzystania ze wskaźników pochodzących z takich wydawnictw. 

Klauzula waloryzacyjna powinna zawierać precyzyjny, jednoznaczny opis wskaźnika, nazwę, 

podstawę wydania, częstotliwość ogłaszania lub publikacji. Ze względu na możliwość, iż wybrany 

wskaźnik przestanie być ogłaszany lub publikowany lub zmieni się podmiot, który go ustala, 

zamawiający powinien przewidzieć, aby metodę zmiany wynagrodzenia stosować odpowiednio do 

wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub zmianami rynkowymi 

w przypadku wskaźników publikowanych przez podmioty komercyjne, zastąpi dotychczasowy 

wskaźnik lub podmiot. 

Wybierając konkretny wskaźnik, zamawiający powinien pamiętać, że wskaźniki publikowane są 

w procentach jako wskaźniki miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Konieczne jest więc 

określenie, który wskaźnik zamawiający wybiera, w jaki sposób na jego podstawie będzie obliczana 
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zmiana wynagrodzenia oraz w jakich terminach. Wskaźniki procentowe mogą odnosić się 

każdorazowo do poprzedniego okresu, w którym cenę traktujemy jako 100%. 

Aby więc wyznaczyć wskaźnik wzrostu cen dla okresów dłuższych niż okresy publikacji, należy 

przemnożyć przez siebie kolejno opublikowane wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, 

pamiętając że są to wskaźniki procentowe. Zamawiający powinien także uwzględnić fakt, że 

wskaźniki są publikowane z pewnym opóźnieniem w stosunku do bieżącego okresu 

kalendarzowego, powiązanego z okresem rozliczeniowym. Zamawiający może, albo przyjąć proste 

rozwiązanie zakładające, że te opóźnienia będą i wykonawca uwzględni takie ryzyko w cenie oferty, 

lub przewidzieć trudniejszą formułę, która na bieżąco będzie przewidywała wstępną indeksację, 

a indeksację właściwą po opublikowaniu wskaźnika dla danego okresu indeksacji. 

Najtrudniejsza, ale najbardziej oddająca zmiany cen rynkowych jest metoda indeksacji oparta 

o tzw. koszyk waloryzacyjny. Jest to metoda odpowiadająca sposobowi zmiany wynagrodzenia na 

podstawie wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, których zmiana ceny uprawnia strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia. Zamawiający identyfikuje, z jakich większych zagregowanych 

elementów lub pozycji robót, usług lub wybranych czynników produkcji, mających istotny wpływ na 

ostateczną wartość wynagrodzenia wykonawcy, składa się przedmiot zamówienia. Na tej 

podstawie zamawiający buduje koszyk waloryzacyjny i dla każdego ze zidentyfikowanych i 

wybranych elementów lub pozycji kosztorysowych robót, usług lub wybranych czynników produkcji 

określa jego procentową (%) wagę w koszyku. Budując koszyk, zamawiający wybiera tylko elementy 

mające największy wpływ na koszty, a w przypadku gdy takich elementów jest wiele, może przyjąć 

te najbardziej reprezentatywne. Należy pamiętać, aby w opracowanej formule arytmetycznej suma 

współczynników udziału poszczególnych rodzajów kosztów w cenie robót albo usługi wynosiła 1,0 

(100%). 

W przypadku wyboru metody zmiany wynagrodzenia na podstawie zmian cen materiałów lub 

kosztów w postanowieniach umowy powinien być podany wzór na obliczenie współczynnika 

indeksacji (nazwa przyjęta dla odróżnienia od wskaźników indeksacji podanych w publikacjach GUS 

lub innych) w odniesieniu do którego będzie obliczana zmiana wynagrodzenia wraz ze źródłem 

pozyskiwania informacji o zmianach rynkowych cen lub kosztów. 

To zamawiający powinien w klauzuli przewidzieć wagi dostosowane do przedmiotu zamówienia. 

Może to ustalić na podstawie kosztorysu inwestorskiego, tabeli wartości elementów scalonych, 

planowanych kosztów lub podobnego obiektu w publikacjach, które zawierają strukturę kosztów 

i zysku. 

 

                                                                                                                                                                  
3
 Ł. Gęsicki, M. Gęsicki, Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Łódź 1995 
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Przykładowo, w tej metodzie można wykorzystać ogólny wzór, który trzeba dostosować dla 

konkretnego przypadku: 

W= X1% + X2 %×CPI + X3% ×Wr + X4% ×Wm + X5% × Ws 

gdzie: 

- CPI - wskaźnik cen towarów i usług 

- Wr - wskaźnik dla robocizny (R) 

- Wm - wskaźnik dla materiałów (M) 

- Ws - wskaźnik dla pracy sprzętu (S) 

- X1,2,3,4.... - wagi dla poszczególnych elementów składowych. 

Udział poszczególnych składników ceny robót budowlanych zależy od rodzaju obiektów i robót, 

więc ustalenie ich wag każdorazowo powinno być poprzedzone analizą struktury kosztów dla 

działów i elementów. Należy dodać, że w rozporządzeniu o opisie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane4 ustawodawca wskazał minimalny podział wszystkich robót budowlanych 

w obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień, który trzeba zastosować 

w przedmiarze robót. 

Z przykładowymi formułami arytmetycznymi stosowanymi do obliczenia wartości współczynnika 

wykorzystywanego do zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy przy zastosowaniu metody 

koszykowej można się zapoznać na stronach internetowych GDDKiA czy PLK PKP. W tych formułach 

zmiana wynagrodzenia oparta jest na współczynniku, będącym sumą składowych współczynników 

obliczonych w odniesieniu do wskaźników cen wyrobów publikowanych przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. 

Na metodzie indeksacji koszykowej oparta jest także subklauzula (13.8 albo 13.7) zawarta 

w Warunkach Kontraktowych FIDIC, umożliwiająca zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany 

kosztów. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach zmiany wynagrodzenia 

Ustalenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia winno być dokonywane z uwzględnieniem 

czasu trwania umowy, wahaniami wskaźników w latach poprzedzających i ew. prognoz. Możliwe 

jest ustalenie tej wartości kwotowo lub procentowo. 

Niestety obecne doświadczenia pokazują, że nie można było bazować na danych archiwalnych ani 

prognozach. 

                                                 
4
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 29.12.2021 r. poz. 2454) 
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8. Podsumowanie 

Obecna sytuacja na rynku w szczególny sposób bardzo niekorzystnie wpływa na realizację umów 

o roboty budowlane, co nakazuje bardzo dokładnie analizować rynek w celu ustalenia czy 

konstruowane na podstawie art. 439 Pzp przez zamawiających klauzule, są prawidłowe 

i wystarczające dla zrównoważenia zmieniających się warunków ekonomicznych. Zauważyć należy, 

że publikowane w wydawnictwach komercyjnych wskaźniki, z uwagi na cykl wydawniczy 

i gwałtowne w krótkim okresie czasu wzrosty cen, nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste zmiany 

cen materiałów, wynagrodzeń, urządzeń itd. 

Z obserwacji dotychczasowych klauzul dot. indeksacji wynika, że nie zawsze pozwalają one na 

przywrócenie równowagi ekonomicznej stron. 

Przede wszystkim problemy wynikają z: 

1) opóźnienia w stosunku do bazowego poziomu, np. często pierwsza indeksacja jest przewi-

dziana po 12 miesiącach chociaż nie wynika to z ustawy. 

2) przyjęcie założenia, że zmianie (indeksacji) podlega mniej niż 50% wartości wynagrodzenia, 

3) niewłaściwie skonstruowanego wzoru do obliczenia wskaźnika globalnego co powoduje, że 

wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistych zmian cen. Obecnie mówimy o wzroście, chociaż 

umowa musi przewidzieć także obniżenie i to powinno wynikać ze zmian wskaźnika 

(wskaźników, jeżeli stosujemy kilka), 

4) niewłaściwe przyjęty wskaźnik np. tylko CPI dla robót budowlanych, 

5) nie przestrzegania zasady, że klauzula nie tylko powinna spełniać wymagania ustawy, ale 

również musi być dostosowana do przedmiotu zamówienia, powinna zapewnić spójność 

sposobu obliczenia robót i prezentacji ceny oferty z wybraną metodą indeksacji, tak aby 

możliwe było automatyczne przeliczenie z wykorzystaniem formuł przewidzianych w umo-

wie. 

Trudno jest w przypadku robót budowlanych napisać jedną uniwersalną klauzulę, więc dobrą 

praktyką powinno być sprawdzenie na danych archiwalnych działania klauzuli przez autora 

projektowanych postanowień umowy, ale także przez wykonawców przygotowujących ofertę. 

Pozwoliłoby to uniknąć nieporozumień, gdy trzeba z niej skorzystać w trakcie realizacji inwestycji 

czy robót budowlanych. 

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z ustawową zmianą wynagrodzenia 

robót budowlanych, wskazaną w art. 439, ale trzeba także wziąć pod uwagę art. 463 Pzp, zgodnie 

z którym umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
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Zgodnie z art. 439. ust.5. umowa musi także zawierać postanowienie zobowiązujące wykonawcę, 

którego wynagrodzenie zostało zmienione w wyniku indeksacji, do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawcy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy podwykonawcy przekracza 12 miesięcy. 

Również warte podkreślenia jest, że klauzule obejmujące zmianę wynagrodzenia wg art. 439 mogą 

być stosowane także dla umów na roboty budowlane i usługi krótszych niż 12 miesięcy oraz dla 

dostaw, co w obecnym czasie, przy galopujących zmianach cen robót budowlanych warte jest 

rozważenia. 
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Maciej Sikorski 

 

4.  Zasady szacowania wartości zamówienia na prace 
projektowe 

 

1. Charakterystyka rynku prac projektowych 

Z problemem prawidłowego oszacowaniu kosztu opracowania dokumentacji projektowej mierzą 

się zarówno inwestorzy zabezpieczający środki na inwestycje jak i projektanci składający oferty na 

etapie wyboru autora dokumentacji projektowej lub wykonawcy prac budowlanych oraz 

projektowych w przypadku formuły zaprojektuj i wybuduj. 

W procesie zamawiania dokumentacji projektowej inwestor pragnie uzyskać prawidłowo wykonany 

projekt. Projektant natomiast składając ofertę cenową musi uwzględnić wiele czynników, które 

ostatecznie wpływają na końcową jej wartość. Często pogodzenie interesu zamawiającego oraz 

projektanta staje się niemożliwe. Przyczyn może być wiele: 

 konkurencja, która podczas składania oferty wymaga zaniżenia wartości, 

 przyjęte kryteria wyboru wykonawców, 

 źle, jednostronnie sformułowane warunki umowy, które stawiają projektanta w trudnym 

położeniu, 

 przyjęte w umowach, nierealne terminy opracowania dokumentacji, 

 kary za opóźnienia, które często nie wynikają z winy projektanta i są od niego niezależne. 

Ważnym elementem wpływającym na ostateczną formę oraz szczegółowość otrzymanej przez 

zamawiającego formy dokumentacji projektowej są wymagania, które na etapie wyboru 

projektanta zostały sformułowane. Bardzo często zdarza się, że sami zamawiający wpisują do 

umów niewystarczające wymagania w zakresie zamawianej dokumentacji projektowej. Są oni 

przekonani, że profesjonalna jednostka jaką jest biuro projektowe, zobowiązana będzie dostarczyć 

projekt o najwyższej szczegółowości i możliwie najlepszej jakości. Zapominają jednak, że projektant 

składając ofertę bazuje na opisie przedmiotu zamówienia sporządzonym przez inwestora i na 

określonych przez niego wymaganiach co do projektowanej inwestycji. Jeżeli opis jest 

niedoprecyzowany i zamawiający będzie poszerzał zakres zamówienia w toku prac, prace 

projektowe będą niedoszacowane i wówczas powinien liczyć się z niską jakością projektu. 

2. Elementy dokumentacji projektowej. 

Każda inwestycja budowlana musi być realizowana w oparciu o dokumentację. Inne jednak 

elementy dokumentacji będą występować w przypadku wymaganego pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia, jeszcze inne w przypadku opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych. 

Należy pamiętać, że wymienione czynniki będą decydujące przy określaniu wartości dokumentacji 

przez projektanta, który musi oszacować przybliżone nakłady czasu na prace projektowe. 
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W ustawie Prawo budowlane nie przywołano pojęcia dokumentacji wykonawczej, ponieważ 

ustawodawca położył szczególny nacisk na stronę administracyjną i tym samym na projekt 

budowlany, który jest podstawą uzyskania pozwolenia na budowę, pozostawiając kwestę 

uszczegółowienia dokumentacji w rękach zamawiającego i projektanta. Wprawdzie w nowym 

Prawie budowlanym pojawił się w ramach projektu budowlanego projekt techniczny ale jest on 

opisany dosyć enigmatycznie i moim zdaniem, nie może być utożsamiany z projektem 

wykonawczym. Tymczasem ustawa Prawo zamówień publicznych uszczegóławia zakres i zawartość 

dokumentacji projektowej. Przy inwestycjach i robotach budowlanych finansowanych ze środków 

publicznych należy respektować art. 103. ust. 1 Prawa zamówień publicznych stanowiący: 

"Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych." W celu umożliwienia 

zamawiającemu określenia z należytą starannością szacunkowej wartości zamówienia, 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej z 20 grudnia 2021 r. wprowadzono pojęcie projektu wykonawczego. 

Definicję projektu wykonawczego przywołano w § 5, wskazując, że stanowi on uzupełnienie 

i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności nie-zbędnych do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 

i realizacji robót budowlanych. W tym samym rozporządzeniu w § 4 ustawodawca rozróżnił zakres 

wymaganej dokumentacji w zależności od wymogu uzyskania pozwolenia na budowę albo 

zgłoszenia. Przy konieczności pozyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę 

dokumentacja projektowa musi się składać z projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz 

przedmiaru robót, natomiast w przypadkach, w których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę, dokumentacja projektowa składa się w szczególności z: 

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie ro-

dzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykony-

wania, 

2) przedmiaru robót, 

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

W skład szeroko pojętej dokumentacji projektowej wchodzą również takie opracowania jak: 

ekspertyzy, studia programowe, koncepcje programowo-przestrzenne, inwentaryzacja budynków 

oraz budowli, opracowania geodezyjne oraz geologiczne. 

Ustawodawca w obszarze zamówień publicznych przewidział również formułę realizacji inwestycji 

nazywaną "zaprojektuj i wybuduj". Jest to sposób realizacji inwestycji polegający na odmiennym, 

niż do tej pory opisano, przygotowaniu dokumentacji projektowej. W tym przypadku to 

wykonawca na podstawie przekazanego programu funkcjonalno-użytkowego będzie zobowiązany 

w pierwszym etapie opracować dokumentację projektową włącznie z uzyskaniem wymaganych 

prawem zgód i pozwoleń, a następnie, w drugim etapie zrealizować inwestycję. Elementem 

składowym oferty wykonawcy poza wartością robót budowlanych będzie również koszt 
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opracowania dokumentacji projektowej. 

Podsumowując, zakres i zawartość dokumentacji projektowej może być zróżnicowana w zależności 

od źródła finansowania (środki publiczne, prywatne), konieczności pozyskania pozwolenia na 

budowę lub poprzestaniu na obowiązku zgłoszenia, a także od świadomości inwestora (często 

inwestorzy prywatni oszczędzają na dokumentacji projektowej nie uszczegóławiając projektu 

budowlanego). 

W praktyce bardzo często można spotkać przypadki zamawiania przez Inwestorów dokumentacji 

pod błędną nazwą projekt budowlano-wykonawczy. 

3. Wady dokumentacji projektowej. 

W ostatnich latach zamawiający borykają się z niską jakością dokumentacji projektowej, 

a w konsekwencji z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie uwzględnionych w projekcie. 

Przyczyn zaistniałej sytuacji należy szukać w kryteriach wyboru ofert, tj. nie-umiejętnym 

formułowaniu kryteriów poza cenowych co w efekcie sprowadza zagadnienie do wyboru oferty 

z najniższą ceną. 

Niefortunnym kryterium ale wybieranym przez zamawiających z uwagi na jego mierzalność, jest 

również termin opracowania dokumentacji. Skrócenie terminu jest premiowane, tymczasem 

dotrzymanie terminu w realnych warunkach staje się niemożliwym do spełnienia przez 

projektantów. 

Kryterium ceny wymusiło na jednostkach projektowych optymalizację kosztów procesu 

projektowego, a więc redukcję składów osobowych zespołów projektowych i przejście na 

zamawianie tych usług w zewnętrznych jednostkach projektowych. Taki sposób zarządzania 

procesem tworzenia dokumentacji projektowej spowodował brak możliwości prawidłowej 

koordynacji. W efekcie doprowadzono do obniżenia szczegółowości dokumentacji, braku spójności 

poszczególnych jej opracowań a w efekcie do błędów projektowych. Wszelkie braki, nieścisłości i 

konieczne do uzupełnienia elementy dokumentacji projektowej ujawniają się na etapie realizacji 

inwestycji, stając się wówczas problemem zamawiających oraz wykonawców. Wymuszając 

konieczność rozszerzenia zakresu prac doprowadzają do zmiany warunków umowy i tym samym do 

zmiany wynagrodzenia. Wykonawca dodatkowo może wystąpić z roszczeniem za powstałe szkody, 

jakie poniósł na skutek ujawnienia się wad projektowych i konsekwencji z tym związanych. 

Na obszarze zamówień publicznych, zmiana wynagrodzenia wymaga podjęcia trudnej decyzji przez 

Zamawiających, którzy bronią stanowiska, że zaistniałe zmiany należało prze-widzieć w zakresie 

złożonej oferty cenowej. Skutkiem braku porozumienia i wprowadzenia zmian do umowy staje się 

spór, którego rozstrzygnięcie znajduje miejsce w sądzie. 
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4. Podstawy oszacowania wartości zamówienia na prace projektowe. 

Prace projektowe są jednym z ważniejszych elementów biorących udział w procesie realizacji 

inwestycji budowlanych. Jednostki projektowe posługują się różnymi metodami w celu 

prawidłowego określenia ich wartości. Zakres oferty obejmuje elementy wymienione 

w zapytaniach zamawiających, którzy już na tym etapie popełniają błędy, gdyż nie definiują w 

sposób poprawny zakresu zlecanych opracowań. Zamawiający powinni pamiętać o starannym 

przygotowaniu zapytania, obejmującego zestawienie wymaganych elementów dokumentacji 

projektowej, które mają zostać opracowane przez biuro projektów. 

Początek wytycznych służących wycenom prac projektowych przypada na lata 70 oraz 80 XX wieku. 

To wtedy biura projektowe stworzyły wewnętrzne wytyczne, często opierając się na opracowaniach 

resortowych. Lata 90, w których nastąpiło przejście do gospodarki rynkowej, negatywnie 

zweryfikowało wcześniej stosowane metody określania wartości prac projektowych. W kolejnych 

latach opublikowano wytyczne określające wartości prac projektowych, których autorami stają się 

organizacje zrzeszające architektów oraz projektantów. 

Przykładowo, w 1995 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich przyjął dokument 

o nazwie Zasady wyceny prac projektowych SARP. Materiał uzyskał rekomendację na zjeździe 

Nadzwyczajnym Izby Architektów w 2002 r. W wytycznych wskazano, że cena dokumentacji 

projektowej stanowić będzie procent odniesiony do kosztu budowy projektowanej inwestycji. 

Zasady wycen odnosiły się do dokumentacji projektowej dzieł architektonicznych oraz 

architektoniczno budowlanych, nie uwzględniono jednak sposobu wyceny prac przedprojektowych, 

branżowych oraz specjalistycznych co ograniczało zakres wykorzystania opracowania. Ostatnia 

aktualizacja Zasad wycen prac projektowych SARP pochodzi z 5 kwietnia 2014 r. przyjętych 

Uchwałą nr 70 przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich. 

W listopadzie 2002 r. podczas nadzwyczajnego Zjazdu Izby Architektów przyjęto kolejny dokument: 

Regulamin Honorarium Architekta. W regulaminie przywołano minimalne wynagrodzenie 

architektów. Opracowanie stało się przedmiotem kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, która zarzuciła działania ograniczające zasadę wolnej konkurencji. 

Z kolei 1987 r. Rada Koordynacyjna Biur Projektów przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego opublikowała Jednolite środowiskowe zasady wycen prac projektowych 

i związanych z projektowaniem. Opracowanie pozwalało na określenie nakładów prac 

projektowych. W przeciwieństwie do Zasad wycen prac projektowych SARP uwzględniono 

możliwość określenia wartości dokumentacji dla budownictwa ogólnego, inwestycji liniowych, 

obiektów przemysłowych oraz rolniczych. 

W 1993 r. Środowiskowe zasady wycen prac projektowych wydane zostały przez Izbę 

Projektowania Budowlanego. Przez lata ŚZWPP były modyfikowane, a w roku 2016 opublikowano 

już dziesiąte wydanie Środowiskowych zasady wycen prac projektowych. 

W opracowaniu wprowadzono umowną jednostkę j.n.p (jednostka nakładu pracy) dla określenia 
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kosztu prac projektowych. Raz w roku Rada Koordynacyjna Biur Projektów bazując na danych GUS 

uwzględniających poziom inflacji, publikuje stawkę j.n.p. w roku 2022 stawka za jednostkę nakładu 

pracy wynosi 22,35 zł. W stawce ujęto koszty ogólne i zysk jednostki projektowej bez kosztów 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

W tym miejscu należy podkreślić, że Środowiskowe zasady wycen prac projektowych muszą być 

traktowane tylko i wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do wyceny prac projektowych. Takie 

podejście wymusza stan prawny, który wszelkie próby narzucenia za-proponowanej metodologii 

jako obowiązującej będzie traktował jako próbę ograniczenia konkurencji. Zgodnie z ustawą z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w art. 6 ust. 1 zapisano: "Zakazane są 

porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie 

w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na: 

1) ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda-

ży towarów" 

ŚZWPP stały się uniwersalnym opracowaniem pozwalającym dokonać wyceny niewielkich zadań 

projektowych w ujęciu różnych faz projektowania: przedprojektowych, koncepcyjnych, projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procesie 

inwestycyjnym. 

Środowiskowe zasady wycen prac projektowych umożliwiają skorzystanie z wyceny dokumentacji 

projektowej następującymi metodami: 

Pierwsza metoda, oparta jest na technicznych kryteriach trudności oraz wielkości parametru 

technicznego, jak kubatura, powierzchnia, długość i in. Metoda obejmuje całość zagadnień 

inwestycyjnych. Metoda ta określa nie tylko nakłady na wykonanie danej pracy projektowej, ale 

również szczegółowy zakres opracowań projektowych. 

Druga metoda (wskaźnikowa), bazuje na wskaźnikach procentowych kosztów dokumentacji 

projektowej w stosunku do kosztów robót budowlanych. Jest ona oparta na ustaleniach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

finansowania inwestycji z budżetu państwa. Jest zbliżona do sposobu obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych podanego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 20 

grudnia 2021 r. w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Trzecia metoda 

(wartościowa), polega na określaniu wartości usług projektowych i inżynierskich na podstawie 

przewidzianych (lub rzeczywistych) ilości godzin angażowanych na realizację tematu przez zespół 

projektowy oraz uzgodnionej stawki godzinowej. 

Nakłady pracy podane w opracowaniu, zgodnie z założeniami autorów należy traktować jako 

wielkości umowne, określające normatywne niezbędne nakłady pracy w przeciętnych warunkach 

organizacyjno-technicznych. 
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Podstawowymi składnikami wyceny pracy projektowej przyjętymi w opracowaniu Izby 

Projektowania Budowlanego są : 

 parametry rzeczowe i techniczne projektowanego tematu, 

 dodatki i współczynniki korygujące ilości nakładów pracy, 

 umowne jednostki nakładu pracy (j.n.p.) podane w tabelach, 

 stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) 

 

Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych składają się z dziesięciu rozdziałów: 

Rozdział 1 -  Postanowienia ogólne. Poradnik dla projektantów i inwestorów 

Rozdział 2 -  tom 1 i 2. Opracowanie dla budynków i budowli oraz zagospodarowania urządzenia 

i uzbrojenia terenu Rozdział 3 - Opracowania technologiczne 

Rozdział 4 -  Sieci magistralne i rozdzielcze uzbrojenia terenu, ulice, drogi, koleje, tramwaje, 

ochrona katodowa, odwodnienia stałe i wykopów  

Rozdział 5 -  elektrownie i elektrociepłownie energetyki zawodowej 

Rozdział 6 -  Inwestycje budownictwa specjalistycznego. Łączność. Radio i telewizja. Lotniska. 

Budownictwo morskie i wodne śródlądowe. Budownictwo hydrotechniczne 

śródlądowe 

Rozdział 7 -  Inwestycje ekologiczne. Technologie zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni 

ścieków, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarki odpadami oraz 

raport i studia z zakresu ochrony środowiska 

Rozdział 8 -  Opracowania różne. Ochrona przeciwpożarowa. Organizacja robót 

i zagospodarowanie placu budowy. Technologia montażu obiektów i robót 

specjalnych. Roboty rozbiórkowe. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

Melioracje wodne. Prace geotechniczne. Wały przeciwpowodziowe. 

Rozdział 9 -  Konstrukcje i urządzenia specjalistyczne (mechaniczne - nietypowe). 

Rozdział 10 -  Prace urbanistyczne 

 

Należy wspomnieć również o metodzie określenia wartości planowanych kosztów prac 

projektowych przywołanej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W tej metodzie planowane koszty prac 

projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego i planowanych kosztów robót 

budowlanych. 
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Podstawą obliczenia planowanych kosztów prac projektowych stanowią: program funkcjonalno-

użytkowy, planowane koszty robót budowlanych oraz wskaźniki procentowe. Wskaźniki 

procentowy należy przyjmować w wysokości i na warunkach określonych w załączniku do 

rozporządzenia. Stosując tą metodę należy pamiętać, że planowane koszty prac projektowych nie 

obejmują opracowania danych wyjściowych, a w szczególności: 

1) uzyskania mapy do celów prawnych, opracowania mapy do celów projektowych, 

2) opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

3) opracowania operatów ochrony środowiska, 

4) inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu, 

5) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. 

 

5. Podsumowanie 

Rynek usług projektowych w Polsce charakteryzuje się pewną słabością, która wynika 

z rozdrobnienia biur projektowych oraz znacznej konkurencji na rynku. Dodatkowym 

ograniczeniem utrudniającym ich rozwój jest konieczność rywalizacji o zamówienia, przy 

pozyskaniu których, kryterium wyboru jest cena. Utrwalony niekorzystny schemat nie pozwala na 

odbudowę potencjału projektowego, na wzór funkcjonującego w latach 70 i 80. Wiele do życzenia 

pozostawia podejście zamawiających do procesu tworzenia dokumentacji projektowej, którzy w 

sposób mało dokładny opisują zakres i formę zamawianej dokumentacji. Nie rzadkie są przypadki 

zamawiania projektu budowlano-wykonawczego - który nie ma oparcia w żadnych aktach 

prawnych i nie jest nigdzie zdefiniowany. Zdarza się, że inwestorzy prywatni na podstawie projektu 

budowlanego planują przeprowadzać proces inwestycyjny, nie mając świadomości konsekwencji 

takiego działania. 

Optymistycznym sygnałem płynącym z obserwacji rynku jest fakt, że w ostatnich latach, wraz ze 

znacznym ożywieniem branży budowlanej i wzrostami wartości robót budowlanych, wzrosła 

również wartości prac projektowych. Opisane wzrosty nie są zapewne tak spektakularne jak 

wzrosty wartości prac budowlanych, jednak pozwoliły one projektantom na chwilę oddechu i na 

odwagę odmawiania wykonywania opracowań projektowych poniżej kosztu opłacalności. 


