
adw. dr Hubert Wysoczański, adw. Michał Bagłaj · SSW Pragmatic Solutions

 » Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w świetle uregulowań PZP, w tym wynikających 

z nowelizacji z października 2022 roku, opinii prawnych Prokuratorii Generalnej RP i Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz wytycznych innych instytucji

 » Sądowa waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

mgr inż. Michał Lempkowski, dr inż. Krzysztof Kaczorek · CCM sp. z o.o.

 » Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w latach 2020–2022 na skutek okoliczno-

ści niosących znamiona siły wyższej oraz nadzwyczajnej zmiany stosunków – czyli jak pan-

demia oraz wybuch wojny w Ukrainie wpłynęły na wzrost kosztów w sektorze budowlanym

 » Elementy analizy kosztowej stanowiącej podstawę uzasadnienia wniosku o zmianę umowy 

z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy) – czyli jak 

skutecznie wykazać wpływ wzrostu cen na konkretną umowę

mgr inż. Balbina Kacprzyk · Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (SKB)

 » Omówienie wytycznych z września 2022 r., obejmujących ocenę wniosku wykonawcy w spra-

wie waloryzacji wynagrodzenia z powodu nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i usług, 

z odniesieniem do dokumentu wydanego przez Prokuratorię Generalną RP „Zmiana umowy 

z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia) – podstawowe zagadnienia”

30 listopada 2022 roku 10:00–13:00

Hybrydowa – stacjonarna (biuro kancelarii SSW Pragmatic Solutions, 

Rondo ONZ 1, 12. piętro, Warszawa) + transmisja on-line
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Analiza kosztowa jako niezbędny element 
skutecznego wniosku o waloryzację 
wynagrodzenia wykonawcy
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PROWADZĄCY

Michał Bagłaj

Adwokat, Partner w SSW Pragmatic Solutions. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego 

i europejskiego prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów kolejowego, 

IT, energetycznego i infrastrukturalnego. Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o za-

mówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych Posiada 

także rozległe doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO i sądami powszech-

nymi, a także w toku kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP.

dr Hubert Wysoczański

Adwokat, Partner w SSW Pragmatic Solutions kierujący Działem Infrastruktury. Członek SIDiR. Spe-

cjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, 

administracyjnych, na etapie realizacji projektów, negocjacji umów oraz przy rozwiązywaniu sporów 

przed sądami oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie budownictwa, in-

frastruktury, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych. Ekspert w obszarze umów o ro-

boty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Jest autorem specjalistycznych książek poświę-

conych tematyce kontraktów budowlanych i Warunków Kontraktowych FIDIC. Działa również jako 

rozjemca w sporach budowlanych.

dr inż. Krzysztof Kaczorek

Ekspert ds. analiz i ekspertyz budowlanych w CCM. Dr inż. budownictwa, Adiunkt na Wydziale Inżynierii 

Lądowej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor licznych publikacji oraz opracowań naukowo-

-technicznych, opinii oraz ekspertyz. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa.

mgr inż. Michał Lempkowski

Partner Zarządzający CCM, Ekspert ds. doradztwa kontraktowego oraz analiz terminowych i kosz-

towych. Mgr inż. budownictwa, Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Gdań-

sku z zakresu budownictwa w specjalności analizy terminowe i kosztowe. Autor i współautor szeregu 

opinii prywatnych, na rzecz zamawiających i wykonawców oraz opinii biegłego i zespołu biegłych 

z postanowienia sądów powszechnych. Członek i Rozjemca SIDiR. Członek Stowarzyszenia Koszto-

rysantów Budowlanych (SKB).

mgr inż. Balbina Kacprzyk

Mgr inż. budownictwa, członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, Rzeczoznawca Kosz-

torysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wykładowca na kursach kosztorysowania 

oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autor licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji 

związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, prezes honorowy Stowarzysze-

nia Kosztorysantów Budowlanych.
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CCM sp. z o.o.

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (SKB)


