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Szanowni Państwo,

Po raz kolejny przedstawiamy Państwu Raport 
CAS dotyczący problematyki sporów budowlanych 
w Polsce. Prowadzone przez nas już piąty rok 
badania pozwoliły na dalszą analizę trendów, za 
pomocą których możemy porównać i uwidocznić 
zmiany dotyczące prowadzenia sporów w 
budownictwie. Poza cyklicznym monitorowaniem 
głównych parametrów sporów, dalej naszą uwagę 
skierowaliśmy na określenie wpływu wybuchu wojny 
za naszą wschodnią granicą na realizację projektów 
budowlanych w Polsce. 

Dodatkowo zapytaliśmy o ogólne postrzeganie 
kondycji rynku budowlanego, jak również w ramach 
pytania otwartego zapytaliśmy o wyzwania czekające 
branżę w roku 2023.

W Raporcie znajdą Państwo szczegółowe 
podsumowanie wyników ankiety i ich porównanie do 
lat ubiegłych.

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu naszym 
respondentom, bez których ten raport nie mógłby 
powstać. Cieszymy się, że Państwa doświadczenia 
zawodowe jako Profesjonalistów ponownie 
przyczyniły się do stworzenia obrazu tematyki 
sporów w branży budowlanej w Polsce. Miło jest nam 
również zauważyć, że ilość respondentów z roku na 
rok zwiększa się, co zachęca nas do dalszej pracy w 
przygotowywaniu dla Państwa corocznej publikacji.

Zapraszamy do lektury.

O Raporcie
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Wojna oraz utrzymanie ultrarestrykcyjnej polityki antyepidemicznej w Chinach zatrzymało wcześniejszy proces 
stabilizowania się sytuacji w globalnych łańcuchach dostaw, dodatkowo zwiększając presję inflacyjną i osłabiając 
aktywność gospodarczą.

Wzrost inflacji do rekordowych poziomów wpłynął na zaostrzenie polityki pieniężnej i retoryki głównych banków 
centralnych, pomimo pogorszenia perspektyw gospodarczych.

Wykres 1 – Inflacja, stopy procentowe i stopa bezrobocia w Polsce w okresie 2020-2022

Na początku okresu pandemii inflacja wykazywała trendy spadkowe, od 4,7% jeszcze w lutym 2020 do 2,4% w lu-

tym 2021. Z kolei luty 2022 (czyli miesiąc wybuchu wojny na Ukrainie) zamknął się wzrostem cen r/r 8,5%. Od tego 
czasu notowaliśmy gwałtowne wzrosty inflacji aż do października, kiedy to wyniosła ona rekordowe 17,9%. Dane o 
inflacji za grudzień wskazują na lekkie zahamowanie wzrostów cen, jednak wskaźnik CPI 16,6% r/r wciąż utrzymuje 
się na poziomie notowanym w Polsce ostatnio przed ćwierćwieczem w 1997 roku, na co wpłynęły skutki szoku na 
rynku surowców w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. Choć ciągły wzrost wskaźnika inflacji bazowej wskazuje na 
utrzymujący się efekt post-pandemiczny wzrostu inflacji (zarówno podażowy jak i popytowy), to jednak głównym 
powodem wzrostu inflacji CPI od II kwartału 2022 r. są wzrosty cen surowców w efekcie wojny na Ukrainie.

Na wzrost inflacji w październiku 2021 Rada Polityki Pieniężnej zareagowała w sposób adaptacyjny, podwyższając 
stopy procentowe od tamtego czasu aż o 665 punktów bazowych (500 punktów w samym 2022 roku, 400 od dnia 
napaści Rosji na Ukrainę) do 6,75% dla stopy referencyjnej.

Jednym z głównych skutków wzrostu stóp procentowych jako pochodnej wysokiej inflacji, jest schłodzenie koniunk-

tury gospodarczej. Stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła w pierwszej połowie 2020 roku (z 5,5% w styczniu do 6,1% 
w czerwcu), jednak pod koniec 2021 roku powróciła do poziomu sprzed pandemii. Od tego czasu kształtuje się na 
stabilnie niskich poziomach, spadając do 5,1% bezrobocia rejestrowanego.

Pierwszy rok pandemii naznaczony był przez znaczne spadki dynamiki gospodarczej. Podczas pierwszych 3 kwar-
tałów 2020 zarówno PKB jak i dynamika produkcji budowlanej wyraźnie spadały. Dynamika PKB aż do I kwartału 
2021 osiągała wartości ujemne, II kwartał 2021 przyniósł już wyraźny wzrost, jednak wiązało się to w znacznej mie-

rze z niskim poziomem odniesienia, czyli ogromnymi spadkami z okresu II kw. 2020. Od tego czasu PKB Polski znów 
stale rośnie, a Polska staje się na tle innych gospodarek europejskich wręcz liderem „postpandemicznego” ożywienia.

Dynamika produkcji budowlanej również była ujemna od początku pandemii aż do I kwartału 2021. Budownictwo 
zaczęło rosnąć od maja 2021 r/r (co również jest zasługą niskiego poziomu odniesienia z pandemii) i od tego czasu 

Tło Raportu

Inflacja i stopy procentowe
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rośnie bez przerwy, najszybciej na początku 2022 (aż 27,6% r/r w marcu 2022 – wobec spadków sprzed roku). Na-

wet po tym okresie wartości dynamiki produkcji budowlanej są dodatnie.

Wzrost cen paliw oraz nośników energii w tym okresie notuje historyczne szczyty i w największym zakresie kontry-

buuje do wzrostu inflacji (w reakcji na dynamiczny wzrost cen ropy naftowej, osłabienie złotego wobec dolara oraz 
negatywny dla cen detalicznych efekt zmiany dostaw surowca do Polski).

Wzrost cen surowców

Wojna na Ukrainie poskutkowała ponownym nasileniem presji na wzrost cen surowców, dodatkowo pogłębiając 
presję kosztową po pandemii.

Najważniejszym skutkiem wojny dla sytuacji gospodarczej jest gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych 
(Rosja jest istotnym producentem oraz eksporterem surowców i metali) oraz żywnościowych (Ukraina i Rosja są 
istotnymi producentami i eksporterami żywności).

Wykres 2 – Indeksy cen węgla kamiennego i ropy na przestrzeni 2022 roku, opracowanie własne na podstawie 
danych MarketWatch dla kontraktów terminowych API2 i BCO

Globalna podaż węglowodorów jest silnie ograniczona w wyniku wojny w Ukrainie, z jednej strony z powodu 
planowanych i wdrażanych sankcji UE, zmierzających do ograniczenia importu rosyjskiej ropy i gazu, z drugiej zaś z 
powodu ograniczonych możliwościach eksportu surowców alternatywnymi  drogami wobec rurociągów prowadzą-

cych na zachód. Takie zmniejszenie podaży prowadzi do wzrostów ich cen. Na początku marca 2022 r., w bezpośred-

nim następstwie wybuchu wojny w Ukrainie, notowania ropy naftowej wzrosły aż do 124,70 USD/baryłka (!). Po tak 
gwałtownych skokowych wzrostach nastąpiła co prawda korekta notowań, jednak ciągły trend wzrostowy utrzy-

mywał się w całym II kwartale 2022 r., w połowie czerwca ponownie osiągając poziom ponad 120 USD za baryłkę. 
Względem końca 2021 oznaczało to wzrosty rzędu 60% (!). W III kwartale 2022 r. nastąpiła korekta notowań cen 
ropy WTI w wyniku podwyżki stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną oraz wzrost produkcji ropy 
w USA. Pomimo trendów spadkowych, w drugiej połowie roku ceny surowców energetycznych na przestrzeni całego 
2022 roku były znacząco wyższe niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. W perspektywie spodziewane jest ograni-
czenie wydobycia przez państwa OPEC.
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Wykres 3 – Notowania ropy naftowej [USD/baryłka], opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl

Z kolei notowania gazu ziemnego osiągnęły w czerwcu 2022 r. ponad 9 USD/mln btu (!), co oznacza wzrost o blisko 
150% względem końca 2021 r. (blisko dwuipółkrotny). Wysokie ceny utrzymywały się także na przestrzeni II i III 
kwartału 2022 r. Pomimo trendów spadkowych cen gazu w IV kwartale 2022, jego cena nadal była średnio o 50% 
wyższa niż przed wybuchem wojny.

Wykres 4 – Notowania gazu ziemnego [USD/mln btu], opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl

W marcu 2022 r. nastąpiły również skokowe wzrosty notowań cen metali – w tym miedzi, aluminium, niklu, platyny 
i palladu. Wynikały one z zakłóceń dostaw z Rosji, a także z faktu, że europejskie huty w obliczu skrajnie wysokich 
cen energii ograniczyły produkcję metali, pogłębiając w ten sposób poważne ograniczenia podaży w regionie.

Wykres 5 – Notowania aluminium [USD/tona], opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl

Po gwałtownych wzrostach w marcu w kolejnych miesiącach nastąpiła korekta notowań i powróciły one do wyso-

kich poziomów z końca roku 2021, w III kwartale spadając do cen z czerwca 2021 r. Należy jednak odnotować, że w 
okresie II kwartału 2022 r. miały one ogromne przełożenie na wzrost cen materiałów i produktów dla budownictwa 
(np. kabli elektrycznych). Czwarty kwartał stał pod znakiem łagodniejszych trendów wzrostowych. Z uwagi na nie-

pewność rozwoju sytuacji (a zwłaszcza długoterminowych skutków), ciężko jest prognozować, jak będą kształtowały 
się te ceny w przyszłości. Obecny spadek pomimo rosnących cen energii jest oznaką niepokojów na rynku i oczeki-
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wania spadków koniunktury. Na znaczący spadek cen jednak nie powinny pozwolić bardzo wysokie ceny energii. Z 
kolei na polskim rynku przeceny nie były odczuwalne z powodu spadku wartości złotego.

Wzrost cen energii
Zmiany w polityce energetycznej państw Unii Europejskiej (ograniczenie importu surowców z Rosji) będą skutkować 
wzrostem cen gazu i energii elektrycznej, co będzie wpływało na skalę osłabienia aktywności gospodarczej (szybkie 
i szerokie ograniczenie importu istotnie podwyższy ryzyko recesji w strefie euro). Wpływ tego efektu może łago-

dzić jedynie obniżenie cen surowców na rynku globalnym, co jednak nastąpi prawdopodobnie w średnim okresie, 
w warunkach globalnego obniżenia popytu na surowce (w warunkach spowolnienia aktywności) i dostosowań w 
globalnym handlu.

Deprecjacja polskiego złotego względem walut kluczowych 

w krajowym imporcie
Kurs polskiej złotówki bardzo silnie odczuł rosyjską napaść na Ukrainę. Złotówka w pierwszych dniach wojny wy-

raźnie straciła na wartości względem najważniejszych walut zagranicznych. Pomimo jednak, że po ok. 3 tygodniach 
od wybuchu wojny częściowo odrobiła straty, to jednak nie powróciła do kursów sprzed wojny, stabilizując się na 
poziomie nawet ok. 10% niższym (względem dolara) niż przedtem.

Dodatkowo rynki światowe z powodu bliskości geograficznej terenów działań wojennych postrzegają Polskę jako 
kraj podwyższonego ryzyka.

Wykres 6 – Kursy średnie polskiego złotego względem najważniejszych walut - źródło danych NBP, na poziomej osi 
oznaczono numery tabel notowań kursów NBP oraz miesiące kalendarzowe 2022 roku

Negatywne dla złotówki efekty niepewnej sytuacji globalnej utrzymują się w warunkach wyższych obaw, doty-

czących perspektyw gospodarczych Europy (silne osłabienie euro), oraz podwyższonej globalnej awersji do ryzyka 
(niepewność co do skali spowolnienia gospodarki globalnej w średnim okresie). Choć ryzyka dla regionu ESW w II 
kwartale 2022 r. obniżyły się, to obawy dot. scenariusza globalnej gospodarki przekładały się na silną wyprzedaż 
aktywów rynków wschodzących i ograniczały aprecjację złotego.

Wydaje się, że na tle czynników globalnych na kurs złotego wpływa także przebieg negocjacji z UE dot. zatwierdze-

nia Krajowego Planu Odbudowy. Obserwowana była relatywna słabość złotego w okresach poprawy globalnych 
nastrojów i braku pozytywnych informacji dotyczących KPO oraz stabilny kurs złotego w okresach podwyższonej 
awersji do ryzyka, ale bardziej optymistycznych sygnałów dotyczących negocjacji w sprawie KPO.
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Wzrost cen frachtu morskiego
Sankcje nałożone na Rosję przez USA, Unię Europejską i Wielką Brytanię miały w 2022 r. negatywny wpływ na pracę 
europejskich portów, co przełożyło się na znaczący wzrost kosztów frachtowych. Kontenery wysyłane do Rosji 
były skrupulatnie sprawdzane, czy nie zawierają towarów, których nie wolno wwozić do tego kraju. Z tego powodu 
pozostałe kontenery zalegały na portowych placach składowych, co miało wpływ na możliwości przeładunkowe 
terminali.

Około 10% przeładunków kontenerów największego portu morskiego Europy obsługiwało transport z i do Rosji. 
Niejasność przepisów wprowadzających sankcje powodowała, że operatorzy terminali nie byli pewni, jakie konkret-
nie ładunki są objęte embargiem, jak służby celne będą klasyfikować określone produkty i jak szybko celnicy zwol-
nią kontenery. Nie było też pewności, czy strona rosyjska uiści wszystkie płatności, gdyż sankcjami objęto również 
banki. Z tego powodu niektórzy operatorzy terminali odmawiali przyjmowania kontenerów z wysyłką do Rosji, a 
niektóre firmy spedycyjne zrezygnowały z takich usług.

Nałożone sankcje, w połączeniu z ich nieznanym wpływem na codzienną działalność lub dalszy rozwój sytuacji w 
najbliższej przyszłości, powodowały znaczną niepewność wielu przedsiębiorców. W rezultacie firmy będą dokony-

wać indywidualnych wyborów, dotyczących sposobu obsługi ładunków wysyłanych do Rosji, tak jak zrobiło to już 
kilka terminali kontenerowych i firm żeglugowych.

Wojna ma także negatywny wpływ na pracę portów w rejonie Morza Czarnego. Ukraina zamknęła swoje porty, nato-

miast Rosja przetrzymywała około 90 statków transportujących żywność. 

Wojna stanowi zagrożenie dla żeglugi również w innych rejonach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem 
walk. W dniu 28 marca 2022 r. tureccy saperzy wyłowili minę morską w pobliżu granicy z Bułgarią. Tureckie władze 
obawiały się, że w akwenie tym może pływać 420 min, a jedna z nich dryfowała w cieśninie Bosfor, co powodowało 
zagrożenie dla żeglugi na Morzu Śródziemnym. Natomiast 20 marca 2022 r. Morska Dyrekcja Hydrograficzna Rumu-

nii poinformowała o wykryciu ładunków wybuchowych na wodach terytorialnych tego kraju.

Wzrost ryzyka w transporcie morskim skutkuje wzrostem kosztów ubezpieczeń i marż.

Sytuacja w sektorze budownictwa

Implikacje wojny w Ukrainie mają w krajowym sektorze budownictwa wiele wymiarów:

• kolejna fala zwyżek cen materiałów i surowców;

• ograniczona dostępność materiałów i surowców z Rosji i Białorusi wskutek sankcji ekonomicznych implemento-

wanych na te kraje;

• masowy odpływ z Polski pracowników ukraińskich w związku z koniecznością wsparcia obrony Ukrainy;

• spadek sprzedaży nowych mieszkań wskutek zaostrzenia polityki kredytowej przez instytucje finansowe w wy-

niku rosnących stóp procentowych i regulacji ostrożnościowych ;

• zmniejszenie popytu na mieszkania wskutek wysokich stóp procentowych, zaostrzenia regulacyjnych kryteriów 
udzielania kredytu, wzrostu cen mieszkań oraz obniżenia realnej siły nabywczej dochodów gospodarstw domo-

wych;

• odpływ rosyjskich i prorosyjskich inwestorów z Polski w związku z jawnym potępianiem polityki Władimira Puti-

na i bojkotem rosyjskich produktów.

Inwazja Rosji na Ukrainę wyzwoliła gwałtowny wzrost awersji do ryzyka w warunkach pogarszających się perspek-

tyw gospodarki globalnej. Dodatkowo, obawy przed globalnym spowolnieniem wzmocniła restrykcyjna polityka 
epidemiczna w Chinach.

Perturbacje w sektorze budownictwa nasilają dyskusję o podziale ryzyka i odpowiedzialności stron umów o roboty bu-

dowlane, a także wprowadzaniu i aktualizacji rozwiązań dotyczących adekwatnej indeksacji wynagrodzenia umownego.

1  Według giełdowych deweloperów w I kwartale 2022 r. sprzedaż nowych mieszkań spadła o 22% 
   w stosunku do IV kwartału 2021 r.

1 
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Wyniki naszego tegorocznego badania dotyczącego sporów w budownictwie związane są ściśle z wpływem wojny w 
Ukrainie na sytuację branży. 

Kluczowa zmiana w porównaniu z poprzednimi badaniami dotyczy postrzegania sytuacji branży budowlanej jako 
takiej i jej perspektyw. Nawet w ubiegłym roku, gdy ankietowaliśmy Profesjonalistów branży budowlanej pokiere-

szowanej pandemią, jej sytuację jako dobrą i bardzo dobrą oceniało łącznie 54% respondentów, a tylko 5% uważało, 
że jest zła. Branża, mimo obiektywnych trudności, patrzyła więc w przyszłość z optymizmem i powszechne było 
przekonanie, że będzie ona głównym motorem postpandemicznego odrodzenia gospodarczego.

Obecnie sytuację budownictwa jako dobrą i bardzo dobrą ocenia łącznie jedynie 16% badanych, a źle i bardzo źle 
– łącznie 22%. Temu spadkowi nastrojów towarzyszy przekonanie, że wojna w Ukrainie negatywnie wpłynęła na 
projekty realizowane przez badanych (93%) i nadal będzie na nie negatywnie oddziaływać (78%). Wszyscy pytani 
przewidują, że koszty realizowanych projektów wzrosną, aż 86% jest przekonana, że wzrosną znacznie. Także więk-

szość badanych dostrzega ryzyko niedokończenia projektów, w których realizacji uczestniczą (58%).

Kluczowe ustalenia

Znacząco spadły nastroje w branży budowlanej. Charakterystyczny dla 
budowlanki optymizm, który przeprowadził ją przez kryzys związany z 
pandemią, po wybuchu wojny ustąpił miejsca obawom i niepewności 
co do dalszego rozwoju sytuacji.  

Dla sporów budowlanych wpływ wojny ma dwojakie znaczenie. 

Z jednej strony wojna stanowi bezsprzecznie okoliczność nieprzewidywalną, za którą nie da się obwinić żadnej ze 
stron umowy, a więc w świetle obaw przed odpowiedzialnością, wskazywanych jako główna przeszkoda w rozwiązy-

waniu sporów pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego, ale także jednoznacznych rekomendacji co do możliwości 
jej zaliczenia w poczet przesłanek uzasadniających zmianę umowy, może przyczynić się do zwiększenia ugodowości 
stron. Wskazywałby na to wzrost popularności negocjacji i spadek postępowań sądowych jako najczęściej stoso-

wanych metod prowadzenia sporów. Dwie trzecie respondentów wierzy, że w realizowanych przez nich projektach 
negatywny wpływ wojny zostanie usankcjonowany poprzez odpowiednią zmianę umowy, zaś jedna czwarta, że 
powstały z jego powodu spór zakończy się przed sądem.

Z drugiej strony wpływ wojny na budowlankę oceniany jest jako znaczny, a wzrost kosztów realizacji umocnił się 
na pierwszym miejscu wśród przyczyn powstawania sporów. Specjaliści odnotowują, że wartość sporów wzrosła i 
oczekują, że będzie rosnąć nadal. 

Z powodu wojny w Ukrainie specjaliści oczekują dalszego wzrostu 
kosztów realizacji projektów.

Gotowość do szukania polubownych rozwiązań wzrasta, jednak  okoliczności związane z nadzwyczajnymi zmianami 
na rynku powodują, że kompromis wymaga poniesienia przez strony znacznych dodatkowych kosztów.

Wprowadzane rozwiązania w postaci zmian regulacji, rekomendacji branżowych oraz wzorów umów, promujące 
kompromis i konstruktywne rozwiązywanie sporów okazują się w obecnej sytuacji niezbędne dla skutecznej realiza-

cji projektów, jednak nie uchronią stron przed negatywnymi skutkami wojny. 

Jej wpływ na realizację projektów jest bardzo szeroki, jednak bezsprzecznie najpoważniejszym problemem ekono-

micznym stał się bezprecedensowy wzrost kosztów materiałów i surowców oraz globalny kryzys energetyczny.

Specjaliści, podobnie jak w pandemii, za szczególnie istotną uznali konieczność zacieśnienia współpracy i wzajem-

nego wsparcia pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem zwiększenia elastyczności w dosto-

sowaniu się do zmieniających się warunków. W kontekście finansowania inwestycji kluczowe jest z kolei skuteczne 
uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
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Ze względu na duże rozbieżności w odpowiedziach dotyczących wartości bezwzględnych, podawanych przez 
respondentów, a także pewne przesunięcia w składzie próby (wzrost udziału prawników wśród ankietowanych w 
porównaniu do roku poprzedniego), ponownie rezygnujemy z publikowania wartości bezwzględnych w zakresie śred-

niej wartości oraz długości trwania sporu.

Nasi respondenci w większości reprezentują wyko-

nawców umów o roboty budowlane. 21% reprezentu-

je różne strony umowy. Z osób, które odpowiedziały 
na naszą ankietę w tym roku, 14% deklarowało 
reprezentowanie Zamawiającego, a 2% Inżyniera Kon-

traktu. Jest to znacząca zmiana względem poprzed-

niego roku, w którym to dwie ostatnie grupy łącznie 
stanowiły 5% wszystkich respondentów. 

Wykonawcę 63%

Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu 14%

Reprezentuję różne strony umowy 21%

Inżyniera Kontraktu 2%

Którą stronę najczęściej reprezentujesz w trakcie 
budowlanego procesu inwestycyjnego?

63+14+21+2+z
Odpowiedzi na zadane pytania w ankiecie otrzymali-
śmy głównie od osób z wykształceniem technicznym. 
Osoby te stanowią 70% ogółu respondentów. Wzglę-

dem poprzedniego roku można zauważyć wzrost o 7 
pp. Kolejną istotną grupę respondentów tworzą osoby 
z wykształceniem prawniczym, mające na co dzień 
styczność ze sporami budowlanymi. Grupa ta liczy 
prawie 1/5 wszystkich ankietowanych. 

Techniczne 70%

Prawnicze 21%

Ekonomiczne 5%

Administracyjne 2%

Inne 2%

Jakie wykształcenie posiadasz?

70+21+5+2+2z

Respondenci i metodologia
Naszą ankietę rozesłaliśmy do Profesjonalistów z branży, zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, zarzą-

dzaniem projektami i obsługą sporów pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego. Byli wśród nich prawnicy, inżynie-

rowie, doradcy, a także zarządzająca kadra techniczna, finansowa i administracyjna, grupująca zarówno przedstawi-
cieli inwestorów jak i wykonawców. Ankiety przesłaliśmy do naszych Klientów i sieci kontaktów zawodowych.

W celu dotarcia do szerszego grona osób zainteresowanych ankieta została również udostępniona na naszej stronie 
internetowej oraz poprzez serwis społeczności LinkedIn.

Ankieta została przeprowadzona na początku roku 2023. Odpowiedzi zbieraliśmy do dnia 15 lutego 2023 r. Udało 
nam się zgromadzić 136 ankiet, które analizujemy w Raporcie. 

Otrzymane odpowiedzi pozwoliły nam nakreślić obraz reprezentatywny dla całej branży, pomimo czasami istotnych 
różnic pomiędzy poszczególnymi grupami respondentów. 
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Wyniki ankiety

Wartość i długość sporu w budownictwie

Spory

Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety CAS dotyczącej problematyki sporów budowlanych w Polsce z uwzględnie-

niem oceny wpływu wojny w Ukrainie, na realizację projektów budowlanych w Polsce. Temat sporów jest niezwykle 
istotny, a nam szczególnie bliski, bowiem spotkamy się z nim na co dzień w naszej działalności. Tak jak w latach 
ubiegłych, kilka dodatkowych pytań poświęciliśmy tematyce kluczowych problemów, istotnych z punktu widzenia 
realizacji kontraktów budowlanych i potencjalnych sporów. W roku 2022 był to oczywiście temat rosyjskiej napaści 
na Ukrainę. 

Należy mieć bowiem na uwadze, że dzisiaj na obraz przedstawiony w naszym raporcie nakładają się przede wszyst-
kim skutki związane ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę, w tym działania wojenne bezpośrednio za wschodnią 
granicą Polski, sankcje gospodarcze na agresora będącego ważnym partnerem gospodarczym i eksporterem surow-

ców oraz katastrofa humanitarna milionów ludzi. Dodatkowo w publicznej debacie zwraca się uwagę na problem 
inflacji i rosnących stóp procentowych na całym świecie, potencjalnie prowadzący do spowolnienia gospodarczego w 
nadchodzących latach.

79% respondentów odpowiedziało, że średnia wartość 
sporów w roku 2022 wzrosła. Według oceny 18% osób 
ankietowanych średnia wartość nie zmieniła się, a je-

dynie 4% ankietowanych uważa, że wartość ta zmalała.

Wzrosła 79%

Nie zmieniła się 18%

Zmalała 4%

Jak oceniasz zmianę średniej wartości sporu w branży 
budowlanej w roku 2022 w stosunku do roku po-
przedniego (2021)?

78+18+4+z
59% ankietowanych spodziewa się wzrostu średniej 
wartości sporów budowlanych, a 11% uważa, że 
wartość ta zmaleje. Blisko 1/3 respondentów uważa, 
że średnia wartość sporu nie zmieni się.

Wzrośnie 59%

Nie zmieni się 30%

Zmaleje 11%

Czy i jakich zmian spodziewasz się w zakresie średniej 
wartości sporu w branży budowlanej w roku 2023 w 
stosunku do roku 2022?

59+30+11+z
Pytani o tendencje dotyczące zmiany wartości sporów, blisko 4/5 naszych respondentów oceniła, że średnia wartość 
sporu budowlanego w roku 2022 wzrosła. Potwierdziło to przypuszczenia ankietowanych z zeszłego roku, kiedy 
to ponad 80% z nich sądziło, że wartości sporów wzrosną. Dodatkowo w tym roku 59% respondentów oczekuje 
dalszych wzrostów w 2023 roku.  

W ubiegłym roku branża budowlana odczuła zagadnienie dużych wartości sporów budowlanych, jednak według 
ponad połowy ankietowanych w przyszłym roku problem ten będzie w dalszym ciągu narastał.
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Strony z jednej strony wciąż borykały się z problemami związanymi z kontraktami, na które nałożył się negatywny 
wpływ pandemii oraz przegrzanie się gospodarki po okresie pandemii, z drugiej, Strony zostały postawione przed 
nowymi wyznaniami związanymi z trwającą w Ukrainie wojną. Podobnie jak w zeszłym roku, nastawienie branży co 
do sporów pozostaje pesymistyczne, jednak w mniejszym natężeniu niż do tej pory.

Wartość sporów znowu wzrasta, a rynek budowlany 
spodziewa się dalszych wzrostów, jednak w mniejszym niż 
dotychczas stopniu.

54% respondentów odpowiedziało, że średnia dłu-

gość trwania sporu w roku 2022 wzrosła. Według 
oceny 1/3  ankietowanych, średnia długość trwania 
sporu nie uległa zmianie. Zdaniem 13% respondentów 
w 2022 roku spory były rozstrzygane szybciej.

Wzrosła 54%

Nie zmieniła się 33%

Zmalała 13%

Jak oceniasz zmianę średniej długości trwania sporu w 
branży budowlanej w roku 2022 w stosunku do roku 
poprzedniego (2021)?

54+33+13+z
51% osób ankietowanych spodziewa się wzrostu 
średniej długości trwania sporu budowlanego, a tylko 
8% uważa, że wartość ta zmaleje. 41% respondentów 
nie spodziewa się zmian średniej długości trwania 
sporu.

Wzrośnie 51%

Nie zmieni się 41%

Zmaleje 8%

Czy i jakich zmian spodziewasz się w zakresie średniej 
długości trwania sporu w branży budowlanej roku 
2023 w stosunku do roku 2022?

51+41+8+z
Nasi respondenci tak jak w latach ubiegłych zaobserwowali wzrosty średniej długości trwania sporu budowlanego i 
spodziewają się ich dalszych wzrostów w kolejnym roku 2023. 

Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego roku, gdzie respondenci nie dostrzegali skrócenia rozstrzygnięć, ponad 
10% ankietowanych zauważyła spadek długości trwania sporu obecnie. Ponadto mniejszy odsetek osób w porów-

naniu z poprzednim rokiem spodziewa się wzrostu długości trwania sporu, co może sugerować, że w najbliższych 
latach możemy oczekiwać zmiany obecnej tendencji obserwowanej na rynku.

Na odpowiedzi respondentów z pewnością miał wpływ proces wprowadzania regulacji i wytycznych prawnych do-

tyczących pandemii jak i związanych z wybuchem wojny w Ukrainie. Ponadto dynamicznie zmieniająca się sytuacja 
geopolityczna w regionie i na świecie miała wpływ na sam zakres sporów, a ich nieuregulowany charakter w znaczą-

cy sposób mógł spowalniać podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie prowadzonych sporów.

Rynek budowlany w Polsce spodziewa się utrzymania 
tendencji dalszych wzrostów długości trwania sporów 
w perspektywie 2023 roku.
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Jakie są główne przyczyny powstawania sporów w branży budowlanej?

Przyczyny powstawania sporów 

w branży budowlanej

Zapytaliśmy specjalistów o przyczyny powstawania sporów w branży budowlanej. Jako główną przyczynę wskazali 
wzrost kosztów realizacji umowy. 88% respondentów uznała tą przyczynę za najbardziej znaczący powód powstawa-

nia sporów. Jak w roku poprzednim odsetek respondentów podający tą odpowiedź zwiększył się, tym razem o 10%.  

Pomimo wprowadzenia do regulacji w zamówieniach publicznych obowiązku waloryzacji wynagrodzenia, strony w 
dalszym ciągu uważają, że faktyczne wzrosty kosztów nie są wystarczająco uregulowane w zapisach kontraktu lub 
że mechanizmy przewidziane na tę okoliczność nie prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych przez strony efektów. 
Dodatkowo sytuacje nadzwyczajne takie jak pandemia i wojna w Ukrainie komplikują stworzenie uniwersalnego 
narzędzia akceptowalnego przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. 

Kolejną przyczyną sporów w budownictwie jest brak podejmowania lub opóźnienie w podejmowaniu kluczowych 
decyzji. W tym roku można zauważyć, że został przerwany, trwający od 3 lat, trend spadkowy. Ponownie ponad 
połowa ankietowanych wskazała tę przyczynę jako jedną z najbardziej kluczowych. Należy zauważyć, że sam proces 
decyzyjny w okresie pandemii był istotnie opóźniony np. z powodu czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu insty-

tucji oraz zmian prawnych, regulujących w nowy sposób działanie poszczególnych podmiotów. Następny znaczący 
wpływ na proces decyzyjny miał wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, który wiązał się głównie z wyzwaniami 
logistycznymi dotyczącymi dostępności materiałów na rynku oraz siły roboczej. Ponownie, tak jak rok temu, sytuacja 
ta utrudniała podejmowanie decyzji, jednak nie wynikało to bezpośrednio z przyczyn leżących po stronie zaangażo-

wanych. 

Na trzecim miejscu wśród przyczyn powstawania sporów znalazły się błędy lub pominięcia w dokumentacji w formu-

le „wybuduj”. Przyczynę tę wskazało 35% respondentów.  Ostatni raz kiedy odpowiedź ta pojawiła się w pierwszej 
trójce głównych przyczyn było to w 2018 roku, osiągając wtedy wynik na poziomie 59%. 

Ogólnie ujmując, wpływ pandemii i wojny w Ukrainie spowodował wysunięcie się sporów z powodu wzrostu kosztów 
realizacji inwestycji zdecydowanie na pierwszy plan. Wszystkie inne przyczyny sporów relatywnie straciły na istotno-

ści. Warto przypomnieć, że jeszcze 2 lata temu respondenci wskazywali na 4 prawie równorzędne przyczyny (miesz-

czące się pomiędzy 58% i 64% odpowiedzi), obecnie zaś wzrost kosztów po raz kolejny umocnił się na pierwszym 
miejscu będąc odpowiedzią wybieraną w 88% przypadków, co stanowi większy odsetek niż kolejne dwie odpowiedzi 
łącznie: brak podejmowania decyzji (51%) oraz błędy lub pominięcia w dokumentacji w formule „wybuduj” (35%). 

Na czwartym miejscu wśród przyczyn powstawania sporów znalazły się odmienne warunki zastane na placu budowy 
(spadek do 25% z 37% w roku ubiegłym), a dalej: niewystarczające informacje lub opis wymagań Zamawiającego w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” (24%).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

64%

58%

58%

62%

44%

24%

19%

8%

8%

10%

16%

17%

2019

85%

63%

29%

51%

44%

nd.

20%

9%

22%

20%

nd.

17%

2021

80%

43%

36%

37%

33%

17%

16%

4%

12%

1%

3%

8%

zm
ia
n
a
 p
o
zy
c
ji

2022

88%

51%

35%

25%

24%

22%

13%

11%

8%

7%

5%

1%



www.caservices.pl   |    13

Na kolejnym, podobnie jak rok temu szóstym miejscu, znalazło się wystąpienie siły wyższej (22%). Jest to bardzo 
istotna kategoria kontraktowa, mająca jak wynika z naszych doświadczeń stałe miejsce w repertuarze roszcze-

niowym wykonawców. Stosunkowo niski udział tej przesłanki, bardzo często przecież przywoływanej w sporach 
dotyczących wpływu pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie, wynika zapewne z faktu, że stosowana jest w stanie 
faktycznym opisywanym już w innych odpowiedziach. I tak spory spowodowane przez siłę wyższą dotyczą z jednej 
strony wzrostu kosztów (wskazywanego jako główna przyczyna sporów), z drugiej jako siła wyższa kwalifikowane 
są nieprzewidziane zdarzenia, do których zaliczają się na przykład ekstremalne zjawiska klimatyczne (niekorzystne 
warunki pogodowe 1%). 

Tradycyjnie już, tak jak w latach poprzednich, nieprzestrzeganie zobowiązań umownych (13%) było wskazywane 
znacznie rzadziej niż w podobnych badaniach prowadzonych na rynku międzynarodowym. Oznacza to, że strony 
chętniej niż na innych rynkach powołują się w Polsce na okoliczności zewnętrzne i rzadziej przypisują swojemu kon-

trahentowi – drugiej stronie umowy – przyczyny powstawania sporów. Kolejną przyczyną powstawania sporów we-

dług przeprowadzonej ankiety są źle sporządzone lub nadmierne roszczenia (11%, co jest prawie trzykrotnym wzro-

stem względem poprzedniego badania). Jak sugerowaliśmy w ubiegłym roku „Sporadyczne jedynie wskazywanie na tę 
przyczynę może wynikać także z faktu, że większość ankietowanych stanowili bądź przedstawiciele wykonawców bądź też 
osoby, które reprezentują wykonawców w sporach. Można przypuszczać, że wśród Zamawiających polityka roszczeniowa 
niektórych wykonawców byłaby wskazywana częściej jako jedna z głównych przyczyn sporów.” co znajduje potwierdzenie 
w tegorocznym badaniu, w którym odsetek respondentów deklarujących reprezentowanie Zamawiającego zwiększył 
się ponad pięciokrotnie w odniesieniu do zeszłego roku. Do tej samej kategorii przyczyn można zaliczyć nieprawidło-

we administrowanie umową (8%).

Niespodziewanie brak lub nieterminowe płatności osiągnęły w tym roku poziom 7% zwracając ponownie uwagę 
na ten problem, który dzięki odpowiednim regulacjom i mechanizmom kontroli miał zniknąć z przestrzeni rynku 
budowalnego. Tendencja ostatnich lat sugerowała coroczną znaczącą tendencję spadkową z 20% w 2019 roku, przez 
10% w 2020 roku, aż do poziomu zaledwie 1% w roku ubiegłym. Sytuacja ta może wynikać z wyzwań logistycznych 
trwających na początku roku spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę, jednak w następnych latach uważnie 
będziemy przyglądać się zmianom w tym zakresie z uwagi na tak palący jeszcze niedawno problem. 

Zmiany w prawie podobnie jak w zeszłym roku zajęły przedostatnie miejsce w naszej ankiecie. Tym razem przyczyna 
ta została wskazana przez 5% ankietowanych. Zauważalny jest wzrost względem poprzedniego badania, jednak cały 
utrzymuje się ona na niskim poziomie. Może to sugerować, że rynek z perspektywy czasu w większości pozytywnie 
odebrał wprowadzone po pandemii zmiany w prawie, bardziej jako narzędzia pomagające w rozwiązywaniu sporu niż 
jako przeszkodę w osiągnięciu tego celu.

Niekorzystne warunki pogodowe utrzymały tendencję spadkową. W tym roku zostały wskazane jedynie przez 1% 
ankietowanych, co stanowi kolejny duży spadek (8% w 2021 roku i 17% w 2020 roku). Potwierdza to nasze przy-

puszczenia z zeszłego roku o tym, że strony przez lata praktyki wypracowały mechanizmy pozwalające odpowiednio 
zaplanować proces budowlany lub w przypadku rzeczywistego wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków 
realizacji – odpowiednio implementować procedury zmiany. Jednocześnie niekorzystne warunki pogodowe były dla 
stron bezpieczną bazą dla osiągnięcia porozumienia, w świetle wskazywanego w kolejnym pytaniu strachu przed od-

powiedzialnością stron za podjęte decyzje. Taką obiektywną przyczyną zmian, niezależną od stron i niezaprzeczalną, 
stała się w minionym roku niewątpliwie wojna w Ukrainie i związane z nią globalne zmiany sytuacji gospodarczej.

Większość sporów w branży budowlanej w 2022 roku 
spowodowana została po raz kolejny wzrostem kosztów 

realizacji. Tę przyczynę wskazało 88% ankietowanych. Wszystkie 
inne przyczyny sporów zdecydowanie zeszły na dalszy plan.

Niepokojem napawa ponowny wzrost braku płatności jako 
przyczyny sporów w budownictwie.
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Z jakich powodów spory nie są rozwiązywane na etapie realizacji umowy?

Niezależnie od swojej pierwotnej faktycznej przyczyny, spór staje się sporem, gdy strony zaangażowane w realizację 
przedsięwzięcia nie są w stanie dojść do porozumienia i znaleźć sposobu jego rozwiązania w ramach zawartej umo-

wy. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy niezmiennie od początku naszej ankiety Profesjonaliści uznają 

w ogromnej większości (71%) obawę stron przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje. Można jednak zauważyć, 
że z roku na rok odsetek ankietowanych wskazujący tę odpowiedź zmniejsza się.

Na drugim miejscu podobnie jak rok temu znalazł się brak chęci podjęcia działania.  W przeciwieństwie do poprzed-

niego roku wyraźnie widać spadek odpowiedzi z 53% w zeszłym roku na 41% obecnie. Jest to tym samym powrót na 
poziom z 2020 roku i może być efektem wprowadzonych narzędzi systemowych, na które rynek budowlany czekał 
w ubiegłym roku. 

Trzecie miejsce zajęło rozbieżne postrzeganie celów umowy (35%), czyli swego rodzaju „naturalny” konflikt intere-

sów stron związany z realizacją inwestycji. W porównaniu do poprzedniego roku odsetek ankietowanych wskazują-

cych tę odpowiedź wzrósł. 

Niewiedzę i brak kwalifikacji wskazało 21% pytanych. Choć jest to stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi, utrzy-

muje się on na podobnym poziomie od 2019 roku. 

Działania w złej wierze wskazało 7% respondentów. Jest to ponad dwukrotny wzrost względem poprzedniego roku, 
jednak ciągle utrzymuje się on na niskim poziomie. Wynika z tego, że strony są w stanie spojrzeć na zaistniały spór w 
ujęciu systemowym, nie przypisując drugiej stronie celowych działań w złej wierze.  

Niezmiennie, jak w poprzednich latach, widać, jak powszechne jest przekonanie o bierności stron i niepodejmowa-

niu działań, mających na celu unikanie, a następnie rozwiązywanie sporów. Na drodze do porozumienia ciągle stoi 
bowiem obawa, że mogłoby ono być połączone z odpowiedzialnością rozumianą jako przypisanie winy i wyciągnięcie 
konsekwencji wobec tych, którzy do niego doprowadzili lub chociaż na nie pozwolili, nawet jeżeli uznawali rozwiąza-

nie sporu na drodze porozumienia za właściwe. 

Z drugiej strony, Profesjonaliści nadal przyznają, że odpowiedzialne za taki stan rzeczy są kwestie systemowe i natu-

ralne rozbieżności interesów, nie zaś faktyczne działania czy intencje stron.

Obawa przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje 

– po raz kolejny najczęściej podawanym powodem, przez 
który spory nie są rozwiązywane na etapie realizacji umowy. 
Niepokojące, że wzrasta przekonanie o niewiedzy i braku 
kompetencji drugiej strony oraz o działaniu w złej wierze, 
osiągając najwyższe poziomy od 4 lat.

Wskazywane przyczyny sporów korelują też wyraźnie ze wskazanymi metodami ich rozwiązywania.
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Jakie są najpopularniejsze metody rozwiązywania sporów?

Metody rozwiązywania sporów 

w branży budowlanej

Odpowiadając na pytanie o najpopularniejsze metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów zdecydowana większość 
respondentów niezmiennie do 3 lat wybrała metodę „poczekamy-zobaczymy” (66%). Odpowiedź ta wskazywana jest 
na podobnym poziomie od początku badania (68% w 2019 roku, 67% w 2020 roku oraz 65% w 2021 roku).

Na drugim miejscu ponownie znalazły się negocjacje, które w tym roku osiągnęły rekordowy wynik na poziomie 
63%, było to jednak związane w dużej mierze z wprowadzeniem nowych wytycznych prawnych. 

Na trzecim miejscu znalazł się sąd powszechny (35%), który po poprawie swojej pozycji w zeszłym roku, obecnie 
mocno stracił na rzecz negocjacji stron. 

Pozostałe odpowiedzi jak mediacje, arbitraż i rozjemstwo wskazało jedynie odpowiednio po 14%, 1% i 1% ankieto-

wanych, co i tak stanowi nieznaczny spadek metod ADR w porównaniu z poprzednim badaniem. W dalszym ciągu są 
to jednak wartości marginalne.

W rozwiązywaniu konkretnego sporu najpopularniejsze strategie stosowane są łącznie, to znaczy, że strony pró-

bują najpierw „przeczekać” spór, przechodząc do konkretnych negocjacji, a na koniec przekazują odpowiedzialność 
za jego rozstrzygnięcie sądom powszechnym. Taka strategia staje się tym bardziej zrozumiała, gdy weźmie się pod 
uwagę wskazywane przyczyny powstawania sporów. Sytuację w odniesieniu do sporów na rynku budowlanym cha-

rakteryzuje bowiem specyficzne wzajemne zrozumienie – to znaczy, że naturalny konflikt interesów w konkretnym 
otoczeniu prawnym (odpowiedzialność) obiektywnie nie pozwala na osiągnięcie, a nawet dążenie do porozumienia, 
zaś jedyną szansą zakończenia sporu jest jego niezależne rozstrzygnięcie (za które nie da się „obwinić” żadnej ze 
stron).

Poczekamy zobaczymy, a może jednak warto 

usiąść do negocjacji? - na rynku widać zmianę podejścia 
do tematu negocjacji, jednak cały czas silna jest tendencja 
do przeczekania problemu. 

Jakie są najskuteczniejsze metody rozwiązywania sporów?
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Jak przed rokiem, pierwsze miejsce w największej liczbie sporów przypadło budownictwu infrastruktury drogowej. 
Potwierdza to, że najbardziej konfliktogenne są głównie duże (długotrwałe) projekty, w których wzrost kosztów reali-
zacji jest bardziej odczuwalny, i które są prowadzone w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych. Warto jednak 
zauważyć, że z roku na rok odsetek respondentów wskazujący infrastrukturę drogową maleje (z 90% w 2019 roku do 
68% obecnie). 

Zaskakująco na drugim miejscu największej liczby sporów znalazło się budownictwo kubaturowe będąc wskazywane 
przez 47% respondentów (jest to zmiana aż o 18 pp.) osiągając najwyższy wynik od początku prowadzenia ankiety. 
W przeszłości budownictwo kubaturowe było postrzegane jako sektor, w którym strony były skłonne dzielić się ry-

zykiem, a co za tym idzie wraz ze skutecznością rozwiązywania sporów idzie interes ekonomiczny wszystkich uczest-
niczących stron inwestycji. W tym roku można jednak zauważyć, że tendencja ta zmieniła się, a wybory ankietowa-

Na pytanie o najskuteczniejsze metody rozwiązywania sporów większość ankietowanych wskazała negocjacje stron 
(76%). 

W dalszej kolejności wskazywano mediacje (49% - wzrost o 6pp.). Zdaniem ankietowanych wzrosła skuteczność 
sądów powszechnych (21%) kosztem arbitrażu i rozjemstwa (odpowiednio 10% i 8%).  

Negocjacje stron i mediacje stale od 3 lat uznawane są za najskuteczniejsze metody rozwiązywania sporów, jednak 
warto zauważyć, że w odróżnieniu do poprzedniego roku, sądy powszechne ponownie znalazły się przed metodami 
ADR. Mają na to wpływ nowe narzędzia systemowe kończące okres wyczekiwania, w którym rynek budowlany był w 
zeszłym roku. Patrząc na wyniki ankiety można zauważyć, ze podejście rynku do skuteczności metod rozwiązywania 
sporów podobne jest do tego obserwowanego w 2020 roku. 

Co oczywiste, powszechnie stosowana metoda „poczekamy-zobaczymy” nie została uznana za skuteczną w rozwią-

zywaniu sporów (3%). 

Odpowiedzi na pytania dotyczące metod rozwiązywania sporów ukazują sporą dysproporcję pomiędzy tymi, które 
są najczęściej stosowane i tymi, które są uznawane za skuteczne. Okazuje się bowiem, że strony najczęściej stosują 
strategię przeczekania sporów, nie mając w najmniejszym stopniu wiary w jej powodzenie (to znaczy oczekują, że 
spór i tak najprawdopodobniej skończy się w sądzie). Widać jednak zmianę podejścia rynku do negocjacji, które przez 
ankietowanych zostały wybrane najskuteczniejszą metodą rozwiązywania sporów. Profesjonaliści wskazali, że w 2022 
roku była ona prawie tak samo popularna jak metoda „poczekamy – zobaczymy” (różnica wynosiła zaledwie 3 pp.)

Strony sporu najbardziej wierzą w skuteczność negocjacji 
i coraz częściej wybierają je jako sposób rozwiązywania 
sporów. Niepokoi jednak ciągle wysoka popularność strategii 
przeczekania sporów.

W którym z sektorów branży budowlanej dochodzi do największej 
liczby sporów w stosunku do realizowanych projektów?

Sektory branży budowlanej 
a ilość sporów
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nych umiejscowiły budownictwo kubaturowe na poziomie budownictwa infrastruktury kolejowej z poprzednich lat. 

Na trzecim miejscu znalazło się wspomniane powyżej budownictwo kolejowe, które w tym rok wskazało 32% re-

spondentów, przez co osiągnęło najniższy poziom od 2018 roku.

Ostatnie miejsce jak co roku zajęło budownictwo infrastruktury energetycznej, które otrzymało 19% głosów ankie-

towanych. Pomimo małego wzrostu rok do roku (3 pp. względem 2021 roku) można zauważyć stałą tendencję rosną-

cą trwającą od 4 lat.

Zdecydowana większość respondentów (83%) wska-

zała sektor publiczny, jako ten charakteryzujący się 
większą liczbą sporów budowlanych.

Publicznym 83%

Prywatnym 17%

W którym z sektorów występuje większa liczba sporów budowlanych?

83+17+z
Inwestycje infrastrukturalne, w tym inwestycje drogowe, są częścią sektora publicznego. Nie dziwi więc zbieżność, 
że inwestycje sektora publicznego są uznawane za generujące więcej sporów niż prywatne. Korelację tą potwierdza 
też fakt, że w tym roku trzykrotnie zwiększyła się liczba respondentów wybierających sektor prywatny jako ten cha-

rakteryzujący się większą liczbą sporów przy prawie dwukrotnie większej liczbie głosów oddanej na budownictwo 
kubaturowe (opisanej w poprzednim pytaniu). 

Może to oznaczać, że budownictwo infrastrukturalne generalnie należy do branż o większym potencjale konflikto-

wym z powodu skali, większej niepewności (np. co do warunków realizacji), dłuższego czasu trwania lub gorszego 
przygotowania, a z tego powodu inwestorzy publiczni uznawani są za takich, z którymi trudniej jest dojść do porozu-

mienia. 

Patrząc na to z innej perspektywy, można też uznać, że inwestorzy, realizujący zadania ze środków publicznych, pod-

legają reżimowi regulacji, procedur i planów, które tak ograniczają ich elastyczność, że trudniej jest im podejmować 
samodzielne decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności w realizacji inwestycji. Z kolei inwestorzy komercyjni 
dążą do uzyskania konkretnego efektu ekonomicznego, który staje się skutecznym motywatorem do osiągnięcia 
porozumienia i sprawnego zakończenia realizacji.

Rozkład ryzyka między stronami umowy
Wśród Profesjonalistów od lat panuje powszechne przekonanie, że interes zamawiającego jest chroniony lepiej 
niż interes wykonawcy. Potwierdzają to również wyniki przeprowadzonej ankiety, gdzie co roku co najmniej 90% 
respondentów wskazuje właśnie w stronę wykonawcy. Nie inaczej jest w tym roku, gdzie 92% respondentów udzie-

liło takiej odpowiedzi. Jest to zgodne z zasadą, że lepiej zabezpieczona jest ta strona, która „trzyma” pieniądze. W 
sposób oczywisty wynika to również z faktu, że to inwestorzy przygotowują teksty umów, a w wielu przypadkach 
(w tym w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych) zapisy tych umów nie podlegają skutecznym negocjacjom, a 
wykonawcy nie mają prawa i szans na wprowadzenie zapisów chroniących ich interesy.
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Przeważająca większość respondentów (92%) wska-

zała wykonawców jako stronę ponoszącą nadmierne 
ryzyko.

Wykonawca 92%

Żadna ze stron 4%

Zamawiający 4%

Która ze Stron obarczona jest nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy o roboty budowlane?

92+4+4+z
W warunkach, w których Profesjonaliści ponownie wskazują na wzrastającą średnią długość sporów i przewidują 
utrzymującą się tendencję wzrostową dotyczącą czasu wydawania rozstrzygnięć, przewaga finansowa inwestora 
ma dodatkowe znaczenie, a strona, która w wyniku sporu doznaje pogorszenia płynności finansowej, obarczona jest 
dodatkowym ryzykiem.

Typy umów o roboty budowlane 

a ilość sporów

Większość ankietowanych (69%) wskazała indywidu-

alnie przygotowane umowy w oparciu o obowiązujące 
regulacje jako tworzące większą ilość sporów niż na 
podstawie umowy typu FIDIC (28%). Inny typ umowy 
wskazało jedynie 3% respondentów.

Indywidualnie przygotowana 
umowa na roboty budowlane 
w oparciu o KC

69%

FIDIC 28%

Inny typ umowy 3%

Więcej sporów w branży budowlanej jest w projektach 
realizowanych w oparciu o umowę typu:

28+69+3+z
Formuła umowy „zaprojektuj i wybuduj” jest postrze-

gana jako generująca większą ilość sporów (53%) pod-

czas realizacji niż umowa „wybuduj” (40%). Umowę 
EPC/EPCM wskazało zaledwie 7% ankietowanych.

Zaprojektuj i wybuduj 53%

Wybuduj 40%

EPC / EPCM 7%

Więcej sporów w branży budowlanej jest w projektach 
realizowanych w oparciu o umowę w formule:

53+40+7+z



www.caservices.pl   |    19

Od kilku lat, w których CAS prowadzi badanie, umowy oparte o wzorzec FIDIC są uznawane za generujące mniej 
sporów niż umowy przygotowane indywidualnie. Można jednak zauważyć, że z roku na rok różnica w odpowiedziach 
ankietowanych zwiększa się na niekorzyść indywidualnie przygotowywanych umów. W 2020 roku wynosiła ona 
jedynie 8 pp. natomiast rok później już 24 pp., a obecnie 41 pp. 

To znaczy, że Profesjonaliści coraz bardziej doceniają umowy powstałe na podstawie wypracowanych wzorców niż 
umowy przygotowane na potrzeby konkretnego zadania inwestycyjnego, napisane pod dyktando zamawiających i 
zabezpieczające głównie interesy jednej ze stron. Asymetria w podziale ryzyka nie jest bowiem czynnikiem elimi-
nującym potencjalne konflikty. W otoczeniu małej stabilizacji na rynku, gdy zdarzenia dotykają tylko jedną stronę 
umowy, asymetria relacji kontraktowej ma silny potencjał konfliktogenny.

Respondenci większy potencjał konfliktowy dostrzegają raczej w umowach typu „zaprojektuj i wybuduj” niż „wybu-

duj”. Tendencja ta powtarza się w naszym badaniu co roku. Należy więc skonstatować, że przekazanie wykonawcy 
ryzyka projektowania wcale nie zabezpiecza inwestora przed ryzykiem występowania sporów podczas realizacji in-

westycji, zaś ewentualna zła jakość dokumentacji projektowej dostarczonej przez inwestora wpływa na potencjalne 
ryzyko sporów w mniejszym stopniu niż niepewność co do zakresu zobowiązania wykonawcy związana z niejasnym 
opisem w PFU.

Można również stwierdzić, że rzadziej dochodzi do sporów na tych kontraktach, gdzie odpowiedzialność inwestora 
jest większa.

Stosowanie sprawdzonych wzorców umów i przygotowanie 
dokumentacji projektowej przez inwestora ponownie wskazane 
jako zmniejszające ryzyko sporów podczas realizacji.

Koszty realizacji umów o roboty 
budowlane a ich waloryzacja
Tematem, któremu w poprzednich latach poświeciliśmy wyjątkową uwagę, był wzrost kosztów realizacji inwestycji 
budowlanych. Obecnie jest już wiedzą powszechną i niekwestionowaną, że w latach 2016-2018 dochodziło do 
znacznych nadzwyczajnych zmian na rynku budowlanym, skutkujących wzrostem kosztu pozyskania czynników 
produkcji, co z kolei przełożyło się na wzrost kosztu realizacji inwestycji przez wykonawców. Kolejnym okresem 
nadzwyczajnych wzrostów kosztów był okres uwidocznienia się skutków pandemii i innych czynników od IV 
kwartału 2020 poprzez rok 2021 i początek roku 2022. Po 24 lutym 2022, dniu w którym nastąpiła agresja Rosji na 
Ukrainę odczuliśmy kolejne wzrosty kosztów pozyskania czynników produkcji budowlanej. 
Po początkowym szoku i wzrostach kosztów wyższych niż podczas pandemii, obecnie możemy zaobserwować wciąż 
utrzymujące się wysokie, jednak stabilne ceny. Co więcej, w niektórych sektorach np. na rynku metali mogliśmy 
zaobserwować spadki cen w drugiej połowie 2022 roku. 

Zmiany kosztów realizacji inwestycji stanowią przedmiot analiz zespołu CAS .  Jednak dynamiczna zmiana na rynku 
nie znajdowała dotychczas odzwierciedlenia w stosowanych modelach waloryzacyjnych zapisach umów dotyczących 
możliwości zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany kosztu.

W umowach podpisywanych od stycznia 2019 roku GDDKiA oraz PKP PLK wpisują do kontraktów nowe zmienione 
klauzule waloryzacyjne, mające w bardziej adekwatny sposób odzwierciedlać faktyczne zmiany kosztu i dzielić ryzyko 
tych zmian między zamawiających i wykonawców. Wprowadzone jednak ograniczenia waloryzacyjne nie odzwiercie-

dlają jednak rzeczywistych zmian kosztów w budownictwie. W związku z powyższym, na koniec roku 2022, GDDKiA 
zgodziła się na podwyższenie limitów waloryzacyjnych z 5% do 10%. Zdaniem wykonawców nadal nie odzwierciedla 
to poziomu realnego wzrostu kosztów realizowanych kontraktów. 

2 

2  RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE 2016-2022
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Od 2021 roku ustawa Pzp zobowiązuje zamawiających na podstawie art. 439 ust. 1 do stosowania zapisów regulu-

jących kwestię waloryzacji w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Powinny one między innymi 
określać sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, w szczególności: wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS lub przez wskazanie innej podsta-

wy, wykazu rodzaju materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia oraz sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy.

Niestety pomimo ciągłej „optymalizacji” przepisów dotyczących waloryzacji okazuje się, że branża w praktyce radzi 
sobie coraz gorzej z adaptacją do rosnących kosztów.

Według Profesjonalistów zapisy waloryzacyjne w realizowanych 
umowach nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu zmiany cen. 
Tendencja ta utrzymuje się na rynku od lat. 

Zapisy dotyczące waloryzacji ceny umownej stały się standardem w realizowanych umowach budowlanych. W 
zamówieniach publicznych stały się one obowiązkowe, także zamawiający prywatni stosują je coraz częściej jako 
mechanizm pozwalający lepiej zarządzać ryzykiem wzrostu kosztów. Niestety skuteczność stosowanych zapisów wa-

loryzacyjnych lub ich adekwatność jest wprost kwestionowana. Co roku co najmniej 70% respondentów wskazuje, 
że mechanizmy waloryzacyjne nie odzwierciedlają rzeczywistych zmian cen. Wyjątkiem od tej reguły, był rok 2020 
gdzie wyniki ankiety odbiegały od tego progu o 1 pp.

Nie 88%

Tak 12%

3/4 respondentów w swojej działalności zawodowej 
realizuje (53%) takie projekty obecnie lub często ma z 
nimi do czynienia (22%). Co dziesiąty ankietowany nie 
realizował projektu zawierającego waloryzację ceny 
umownej w ogóle, a 15% odpowiedziało, że raczej nie 
realizuje takich projektów.

Tak, pracuję na takim projekcie 53%

Raczej nie realizuję takich projektów 15%

Nie 10%

Często realizuję takie projekty 22%

Czy w realizowanych umowach spotykałaś / spo-
tykałeś się z waloryzacją ceny umownej?

53+15+10+22+z
W obecnym roku blisko 9/10 ankietowanych wska-

zało, że obecne mechanizmy nie odzwierciedlają 
rzeczywistej zmiany cen. 12% respondentów uznało, 
że ceny są odpowiednio odzwierciedlone przez me-

chanizmy waloryzacyjne.

Czy obowiązujące w umowach mechanizmy walory-
zacyjne odzwierciedlają rzeczywisty poziom zmian 
cen? 

88+12+z

W pytaniu dotyczącym przyczyn powstawania sporów w budownictwie, za główną przyczynę przez ogromną więk-

szość (88%) uznany został wzrost kosztów realizacji. Taki sam odsetek respondentów wskazał również, że obecne 
mechanizmy nie odzwierciedlają rzeczywistych zmian cen. 
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Strony nadal, i to w coraz większym stopniu, uznają, że faktyczne wzrosty kosztów nie są wystarczająco uregulowane 
w zapisach kontraktu lub, że mechanizmy przewidziane na tę okoliczność (np. formuły waloryzacyjne) nie prowadzą 
do osiągnięcia oczekiwanych przez strony efektów. 

Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji i zmiana w ustawie Pzp było na początku pozytywnym sygnałem dla bran-

ży, traktowanym jako uznanie konieczności zmian i przyznanie, że poprzednie mechanizmy przewidziane na okolicz-

ność zmian cen (klauzule waloryzacyjne) nie prowadziły do osiągnięcia oczekiwanych przez strony efektów.

Jednak kolejne fale niemożliwych do przewidzenia, nagłych wzrostów cen pokazują, że pomimo uwzględnienia bar-
dziej adekwatnych wskaźników do wyliczenia poziomu zmian kosztów, ograniczenia stosowane w nowych zapisach 
umownych (ograniczenia wartości zmiany wynagrodzenia, stosowanie współczynników zmniejszających, wskazanie 
okresów, dla których waloryzacja może być naliczana) faktycznie tracą na skuteczności.

Pomimo tego, że temat waloryzacji nieustannie od kilku lat jest szeroko dyskutowany przez branżę, strony umów 
wciąż nie były w stanie opracować uniwersalnego rozwiązania, a problem wzrostu kosztów staje się główną przy-

czyną sporów. Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę miała wpływ na całą gospodarkę, w tym i na branżę budowlaną, a 
jej skutki, także na wzrosty kosztów, odczuli i w dalszym ciągu odczuwają wszyscy uczestnicy rynku. Dlatego zapisy 
umów powinny stać się bardziej instrumentem „sprawiedliwego” podziału ryzyka, niż ograniczania go i przerzucania 
na drugą stronę umowy, prowadząc do możliwych do uniknięcia sporów między Stronami. 
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Wpływ pandemii
Wpływ pandemii na realizację projektów
Od 2020 roku w ankietach zadajemy pytania dotyczące wpływu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na reali-
zację inwestycji budowlanych. Pytania zadane Państwu na początku pandemii w marcu 2020 roku   oraz w grudniu 
2020 roku,  a także w grudniu 2021   opracowaliśmy i przedstawiliśmy w naszych poprzednich publikacjach. Z uwagi 
na coraz mniejsze znaczenie pandemii koronawirusa w debacie publicznej, w tym na rynku budowlanym, który w 
obecnej chwili skupia się w dużej mierze na skutkach wywołanych wojną za naszą wschodnią granicą, zdecydowali-
śmy się w tym roku na niezadawanie szczegółowych pytań na ten temat, a jedynie podsumowanie tego okresu.  

Można być zgodnym, że wpływ pandemii na rynek był bardzo silny i odbierany w większości negatywnie. Ankieto-

wani w większości sugerowali, że pandemia SARS-CoV-2 miała negatywny wpływ na ich codzienną pracę. Aż 67% 
respondentów sugerowało to jeszcze dwa lata po pojawieniu się wirusa na świecie (w badaniu przeprowadzonym w 
grudniu 2021 roku).

Jeszcze większy odsetek ankietowanych wskazywał na negatywny wpływ na realizowane projekty. W grudniu 2021 
roku wynosił on 80%.  

Dodatkowo w poprzednich raportach pytaliśmy jak respondenci widzą wpływ pandemii w przyszłości i jej dalszy 
negatywny wpływ na projekt. Aż 74% z nich wskazało, że spodziewają się dalszego negatywnego wpływu pandemii 
na realizowany projekt. 

Na podstawie tych odpowiedzi w tym roku sprawdziliśmy nastawienie rynku do dalszego wpływu pandemii na reali-
zowane projekty.

3 

3  Raport z badania wpływu pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) na realizację projektów budowlanych w 
Polsce, CAS, kwiecień 2020

4 Raport o sporach budowlanych w Polsce 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej koronawiru-

sem, CAS, marzec 2021

5 Raport o sporach budowlanych w Polsce 2021 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej koronawiru-

sem, CAS, marzec 2022

Blisko 70% respondentów uznało, że pandemia i jej 
skutki nie są już odczuwalne na rynku (53% wska-

zuje, że doświadczyli negatywnych skutków, lecz 
ten wpływ już ustał, natomiast 13% w ogóle ich nie 
odczuło). Jedynie co trzeci z ankietowanych nadal 
odczuwa skutki pandemii. 

TAK, lecz ten wpływ już ustał 53%

TAK i ten wpływ trwa nadal 34%

NIE 13%

Czy odczułeś lub dalej odczuwasz wpływ negatywnych skutków pandemii na realizowane przez Ciebie projekty?

53+34+13+z

4 5
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Wpływ wojny w Ukrainie

Porównując to z badaniem przeprowadzonym w grudniu 2021 
gdzie aż 74% respondentów przewidywało dalszy negatywny 
wpływ, możemy mówić już o zauważalnej zmianie nastawienia 
na rynku budowlanym. Branża budowalna jest nastawiona 
optymistycznie, przewidując koniec negatywnego wpływu 
pandemii na realizowane projekty.

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Skutki tej agresji są 
nadal odczuwalne w krajach na całym świecie, szczególnie zaś w krajach sąsiadujących z Ukrainą, do których zalicza 
się również Polska. 

Z uwagi na silny wpływ wybuchu wojny między Rosją a Ukrainą, w drugim miesiącu konfliktu, przeprowadziliśmy 
ankietę dotyczącą spostrzeżeń Profesjonalistów z branży budowlanej na temat konsekwencji płynących dla polskie-

go rynku budowlanego. Wyniki tego badania opisaliśmy w specjalnym raporcie na temat wojny wydanym w kwietniu 
2022 roku. W obecnym badaniu powtórzyliśmy wcześniejsze pytania, aby sprawdzić zmianę na rynku na przestrzeni 
ostatnich 10 miesięcy.

Znacząca większość respondentów (93%) zauważyło 
negatywny wpływ wojny na realizowany przez siebie 
projekt.

TAK 93%

NIE 7%

Czy wybuch wojny w Ukrainie ma negatywny wpływ 
na realizowany przez Ciebie projekt / projekty?

93+7+z
Blisko 4/5 ankietowanych spodziewa się dalszego 
negatywnego wpływu wojny na realizowane projekty. 
Innego zdania jest 22% respondentów.

TAK 78%

NIE 22%

Czy w najbliższej przyszłości przewidujesz (dalszy) 
negatywny wpływ lub rozpoczęcie negatywnego wpły-
wu wybuchu wojny na realizowany projekt / projekty ?

78+22+z
Wpływ wojny na realizację projektów

Respondenci zapytani o wpływ działań wojennych za wschodnią granica w 93% wskazali, że odnotowali ich negatyw-

ne skutki na realizowane projekty. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to niewielka zmiana jedynie o 2 pp. 
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Większą różnicę w odpowiedziach w porównaniu z poprzednim badaniem można zauważyć w nastawieniu rynku do 
przyszłości. Odsetek ankietowanych spodziewających się dalszych negatywnych skutków wojny osiągnął aż 78%, 
jednak w porównaniu z rokiem poprzednim jest to spadek o 19pp.

Ponad połowa respondentów (58%) dostrzega zagroże-

nie nieukończenia  realizowanych przez siebie projek-

tów. Odmiennego zdania jest  42% ankietowanych.

TAK 58%

NIE 42%

Czy dostrzegasz zagrożenie nieukończenia projektu / projektów?

58+42+z
Podobnie jak przed rokiem ponad połowa respondentów dostrzega ryzyko nieukończenia realizowanego przez siebie 
projektu. W tym roku taką odpowiedź wybrało 58% ankietowanych, co jest zmianą o 4 pp. względem poprzedniego 
badania. 

Choć można dostrzec małą poprawę na rynku w odniesieniu do wojny, to jednak jest zdecydowanie za wcześnie, aby 
mówić o zmianie podejścia i uspokojeniu branży. 

W odniesieniu do poprzedniego roku lekko została zmieniona struktura pytania. W odróżnieniu do poprzedniego ba-

dania nie była dopuszczona możliwość wielokrotnego wyboru, co pozwoliło wskazać najbardziej dotknięte skutkami 
wojny obszary z uwagi na to, że respondenci musieli wybrać dokładnie jeden. Dla pokazania tendencji odpowiedzi 
wybieranych przez ankietowanych pokazaliśmy wyniki dla poprzedniego badania przeprowadzonego dla tego pytania 
w formie wielokrotnego wyboru.

Jak przed rokiem respondenci wskazali dostępność i dostawę materiałów budowlanych jako główny obszar dotknięty 
negatywnym wpływem wybuchu wojny (79%). 

Na drugim miejscu znalazł się obszar robocizny własnej osiągając 13% głosów ankietowanych. 

Na następnych miejscach znajdują się obszary dostępności i dostaw sprzętu, inne oraz realizacji procedur umownych 
otrzymując odpowiednio 4%, 3% i 2% głosów respondentów. Porównując z poprzednim badaniem przeprowadzo-

nym w kwietniu 2022 roku widać, że powyższe obszary osiągnęły wysokie wyniki (w porównaniu z obecnym) jednak 
zostały wskazane jako te drugorzędne. 

Ostatnie, szóste miejsce zajął obszar kadry inżynierskiej, którego nie wskazał żaden ankietowany.

Prosimy o wskazanie jakich obszarów realizacji projektu / projektów dotknął negatywny wpływ wybuchu wojny: 

1
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2022
79%

13%
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14+86+0+0z

Wpływ wojny na wydłużenie okresu realizacji

Jaki wpływ będzie miał wybuch wojny na okres realizacji projektu / projektów, które realizujesz 

 (jakie może być szacowane opóźnienie)?

Jak przed rokiem zdecydowana większość respondentów uznała, że wpływ wojny spowoduje opóźnienia realizacji 
projektów. Odmiennego zdania jest 12% ankietowanych. Jest to niewielka zmiana w stosunku do poprzedniego 
badania, gdzie odsetek respondentów, według których wojna nie będzie miała wpływu na okres realizacji projektu 
wyniósł 10%. 

Spośród pozostałych ankietowanych, tylko 4% zakłada opóźnienie nie dłuższe niż 2 tygodnie. Największy odsetek 
respondentów (39%) wskazał przedział od 1 do 3 miesięcy wydłużenia, następnie okres od 3 do 6 miesięcy wskazało 
29% ankietowanych. Wydłużenia przekraczającego pół roku spodziewa się 16% ankietowanych. Można zauważyć, 
że jak przed rokiem, Profesjonaliści spodziewają się opóźnienia na poziomie od 1 do 3 miesięcy. Można również 
zauważyć, że ogólna tendencja odpowiedzi przesunęła się w stronę dłuższych zakładanych okresów wydłużenia 
jednak (choć nie tylko), może się to też wiązać z brakiem do wyboru odpowiedzi od pół do jednego miesiąca, którą w 
zeszłym badaniu wybrało 13% ankietowanych. 

Wpływ wojny na wzrost kosztów realizacji

Wszyscy ankietowani są zdania, że koszty realizowa-

nych przez nich projektów wzrosną. Przeważająca 
większość respondentów (86%) wskazało, że w ich 
opinii koszty realizacji projektu znacznie wzrosną, 
jedynie 14% spodziewa się nieznacznego wzrostu.

Koszty nieznacznie wzrosną 14%

Koszty znacznie wzrosną 86%

Koszty realizacji projektu spadną 0%

Nie ma wpływu 0%

Czy wpływ wybuchu wojny będzie miał odzwierciedlenie we wzroście kosztu realizacji projektu / projektów, 
które realizujesz (szacowany wzrost kosztu realizacji)?

Jak przed rokiem Profesjonaliści byli zgodni, że koszty realizowanych projektów wzrosną. Odsetek ankietowanych 
wskazujących znaczny wzrost prawie nie uległ zmianie względem poprzedniego roku kiedy to 87% ankietowanych 
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wybrało tą odpowiedź (obecnie wynosi on 86%). Widać przez to, że rynek nawet po upływie 10 miesięcy niezmien-

nie pozostaje negatywnie nastawiony do zmian cen i oczekuje dalszych wzrostów.

Jaki wpływ będzie miał wybuch wojny na okres realizacji projektu / projektów, które realizujesz 

 (jakie może być szacowane opóźnienie)?

1
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7
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10

0 - 10%
11 - 20%
21 - 30%
31 - 40%
41 - 50%
51 - 60%
61 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%

20%
39%
27%

9%
2%
1%
1%
0%
0%
0%

Respondenci pytani o przewidywany wzrost kosztów realizacji projektów w większości (86%) uznają, że wyniesie on 
w granicach 0% – 30%. Jedynie 14% ankietowanych przewiduje wzrosty przekraczające 30%, a tylko 1% wszystkich 
ankietowanych przewiduje wzrosty powyżej 60%. Profesjonaliści w swoich szacunkach nie przewidują wzrostów 
kosztów realizacji projektów przekraczających 70%.

Nastawienie stron procesu budowlanego

64+36z
TAK 64%

NIE 36%

Czy obecnie dostrzegasz wystąpienie dobrej woli, 
współdziałania i zrozumienia zaistniałej okoliczności 
związanych z wybuchem wojny w działaniach stron 
(Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy, Urzędy) 
w trakcie realizacji projektu / projektów?

Odsetek ankietowanych dostrzegających występo-

wanie dobrej woli w działaniach stron wynosi 64%. 
Ponad 1/3 respondentów nie zauważa podobnych 
działań podczas realizacji projektów.

66+9+25z
Zmiana umowy 66%

Zmiana w prawie 9%

Spór sądowy 25%

W jaki sposób zostanie usankcjonowany negatywny 
wpływ wybuchu wojny na realizowany projekt / 
projekty?

Według 2/3 ankietowanych negatywny wpływ wojny 
zostanie usankcjonowany przez zmianę umowy, a 
25% respondentów widzi usankcjonowanie sporem 
sądowym. Jedynie 9% uznaje zmiany w prawie jako 
kierunek usankcjonowania negatywnego wpływu 
wojny na realizowane projekty. 

Ponad połowa respondentów uważa, że za działaniami stron realizujących projekty przemawia dobra wola i zrozu-

mienie. Jest to pozytywna zmiana zauważana na rynku, ponieważ na początku drugiego kwartału 2022 roku odsetek 
ten wynosił 57% (obecnie 64% co daje 7 pp. wzrostu). 
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Analogicznie do ubiegłorocznych badań, w ramach pytania otwartego poprosiliśmy o wskazanie przykładów dla 
negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na budownictwo w Polsce. Otrzymane odpowiedzi poklasyfikowaliśmy wg 
obszaru wystąpienia zakłócenia. Na podstawie wypowiedzi ankietowanych Eksperci CAS ocenili wpływ wystąpienia 
zakłócenia na projekty jako:

            duży

            umiarkowany

            niski

Skutki wybuchu wojny w Ukrainie Ocena
wpływu CAS

Dostępność kadry pracowniczej

I Gwałtowny odpływ pracowników z Ukrainy podyktowany chęcią walki o ojczyznę i pomocy bliskim:

Braki pracowników w budownictwie;

Ograniczenia w transporcie ze względu na brak kierowców;

II Dalsze wzrosty presji płacowej ze względu na:

Odpływ pracowników zza wschodniej granicy;

Wzrosty cen i związane z nimi wzrosty kosztów utrzymania;

Ograniczenia mobilności związane z rosnącymi kosztami transportu;

Dostępność oraz ceny materiałów i produktów dla budownictwa

III Zakłócenia łańcuchów dostaw:

Z Ukrainy, Białorusi i Rosji, w tym wyrobów stalowych, cementu, kruszywa, drewna, 
rudy żelaza, palladu, niklu, aluminium i miedzi;

Z dalekiego wschodu szlakami drogowymi przez Rosję, Ukrainę i Białoruś;

IV Wzrosty cen:

Surowców oraz materiałów budowlanych: asfaltu, wyrobów stalowych, cementu, metali 
(palladu, aluminium, miedź, nikiel), kabli i przewodów elektrycznych;

W przypadku usankcjonowania negatywnego wpływu wybuchu wojny na realizowany projekt, 66% respondentów 
uważa, że spór zostanie rozwiązany na poziomie zmian wprowadzonych w umowie (np. w formie waloryzacji wy-

nagrodzenia). W tym aspekcie można dostrzec wspólne zaangażowanie stron do wypracowania odpowiadającego 
wszystkim kompromisu, tym samym ograniczając negatywny wpływ na jego realizację. Ponadto, jak wspominaliśmy 
we wcześniejszej części niniejszego raportu, strony coraz częściej wybierają formę negocjacji jako sposobu rozwiązy-

wania powstałych sporów co również powoduje wzrost sformalizowania wpływu wojny już na etapie umowy.

Spośród wszystkich ankietowanych co czwarty uważa, że do rozwiązania powstałego negatywnego wpływu wojny 
będzie konieczny spór sądowy. Jest to prawie dwukrotny wzrost odsetku respondentów w przeciągu ostatnich 10 
miesięcy (w ramach poprzedniego badania odpowiedź tą wskazało 12% ankietowanych). 

Jedynie 9% Profesjonalistów uznaje, że powstały w wyniku negatywnego wpływu wojny spór zostanie usankcjo-

nowany w wyniku zmian w prawie. Jest to ponad czterokrotny spadek w stosunku do poprzedniego badania, gdzie 
odpowiedź tą wskazało 40% ankietowanych. 

Skutki wybuchu wojny w Ukrainie
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Skutki wybuchu wojny w Ukrainie Ocena
wpływu CAS

Energii elektrycznej wskutek wywindowania cen ropy naftowej, gazu i węgla z tytułu 
ograniczeń podażowych na rynku globalnym oraz osłabienia kursu polskiej waluty;

Stawek transportu towarów z uwagi na drakońskie ceny ropy naftowej (m.in. wskutek 
niepokoju na rynku aktywów energetycznych oraz mocnej deprecjacji polskiego złotego 
wobec walut dominujących w krajowym imporcie) i odpływ kierowców z Ukrainy; 

Rynek inwestycji – zawirowania produkcji budowlanej

V Ograniczenie nowych inwestycji wskutek:

Zmniejszenia popytu prywatnego w związku z podwyżką stóp procentowych i 
ograniczoną dostępnością kredytów;

Zaostrzenia polityki kredytowej i gwarancyjnej wobec polskiej branży budowlanej ze 
strony międzynarodowych instytucji finansowych;

Odpływu inwestorów rosyjskich i prorosyjskich, w związku z klarownym potępianiem 
przez Polaków polityki Władimira Putina;

Kłopotów i ograniczenia działalności firm (zarówno spółek będących inwestorami, 
jak i wykonawców czy dostawców materiałów dla budownictwa) ze względu na 
bezpośrednie, pośrednie (ale i domniemane) powiązania z rosyjskim kapitałem w 
ramach sankcji „oddolnych”;

Ograniczenia inwestycji zagranicznych związanych z działalnością firm na rynkach 
rosyjskim, białoruskim czy ukraińskim;

Ograniczenia inwestycji zagranicznych w związku ze wzrostem ryzyka inwestycyjnego 
na terenie Polski (bliskość obszaru ogarniętego wojną, ale również powiązania indeksów 
i ratingów finansowych obejmujących Polskę z rynkiem rosyjskim w ramach Europy 
Wschodniej, rynków wschodzących itd.);

VI Potencjalny wzrost inwestycji budowlanych wskutek:

Ucieczki firm z obszaru Rosji i Białorusi (sankcje) oraz Ukrainy (działania wojenne i 
zniszczenia) i przeniesienie do Polski produkcji, centrów logistycznych itd.;

Związany z odbudową obszarów zniszczonych działaniami wojennymi (w dalszej 
perspektywie – po zakończeniu wojny);

Możliwości ograniczenia negatywnego wpływu wybuchu wojny w 
Ukrainie

Kolejnym analogicznym pytaniem do ubiegłorocznych badań, była prośba o wskazanie działań mających na celu 
ograniczenie lub zniwelowanie wystąpienia negatywnych odziaływań wojny w Ukrainie na budownictwo w Polsce. 
Otrzymane odpowiedzi poklasyfikowaliśmy wg obszaru oddziaływań oraz przyporządkowaliśmy podmioty, które 
mogą przejąć odpowiedzialność za wdrożenie tych działań.

Działania Kto? 
Waloryzacja wynagrodzenia

I Wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych odpowiadających zmianom sytuacji rynkowej Zamawiający

II Zmiana klauzul waloryzacyjnych

Podwyższenie limitów waloryzacyjnych np. z 5% do 20% lub całkowite jego zniesienie Ustawodawca,
Zamawiający

Zwiększenie części waloryzowanej umowy np. z 50% do 90% Ustawodawca,
Zamawiający

Urealnienie stosowanych wskaźników waloryzacyjnych GUS
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Działania Kto? 
Współdziałanie Stron Umowy

III Wykorzystanie pozasądowych metod rozwiązania sporu

Negocjacje Strony Umowy

Mediacje Strony Umowy

Wprowadzenie zaliczek np. na materiały Strony Umowy

Usankcjonowanie zmian do Umowy

IV Procedury postępowania w przypadku wystąpienia Siły Wyższej

Wprowadzanie w umowach jasnych zapisów, wskazujących na sposób działania w 
przypadku wystąpienia podobnych okoliczności w przyszłości Strony Umowy

Zmiany w organizacji procesu budowlanego 

V Zmiany dostawców i podwykonawców

Zatrudnianie polskich pracowników Wykonawcy

Poprawa w planowaniu i zarządzaniu zasobami Wykonawcy

Pozyskiwanie robotników z innych krajów niż Ukraina Wykonawcy

Zamawianie materiałów z dużym wyprzedzeniem Wykonawcy

Wprowadzenie zmian w prawie  

VI Wprowadzenie zmian prawnych dot. wpływu wojny na Umowę Rząd /
Ustawodawca

Wprowadzenie zmian w prawie wskazujących na obligatoryjność usankcjonowania 
wpływu wojny w Ukrainie na daną Umowę

VII Wprowadzenie działań antyinflacyjnych przez rząd Rząd

Inne

VIII Wprowadzenie w życie funduszy z KPO Rząd /
Ustawodawca

Perspektywy
Spory i kondycja rynku budowlanego
Pamiętając o ustaleniach Raportu w kwestii metod rozwiązywania sporów, negocjacje i mediacje zyskują na zna-

czeniu. Jest to powszechnie obserwowany trend radzenia sobie z problemami związanymi czy to z pandemią czy z 
utrudnieniami związanymi z wybuchem wojny w Ukrainie. Profesjonaliści spodziewają się, że trend ten będzie dalej 
rosnący.  

Kolejne uderzenie w rynek budowlany (po pandemii) jakim są utrudnienia związane z wybuchem wojny w Ukrainie 
doprowadzają do bardziej pesymistycznej oceny stanu rynku budowlanego. 62% ankietowanych uważa kondycję 
rynku za średnią. 

Liczba sporów rozwiązywanych polubownie ma szanse wzrastać.
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Średnio 62%

Dobrze 15%

Źle 18%

Bardzo dobrze 1%

Bardzo źle 4%

Większość ankietowanych (63%) spodziewa się wzro-

stu liczby sporów kończących się polubownie.

TAK 63%

NIE 37%

Czy spodziewasz się wzrostu liczby sporów, które 
będą rozwiązywane polubownie?

63+37+z
Prawie 2/3 respondentów ocenia ogólną kondycję 
rynku budowlanego jako średnią. Za dobrą kondycją 
rynku opowiada się 15% ankietowanych, a za złą 
18%. Jedynie 1% respondentów wskazuje, że rynek 
utrzymuje bardzo dobrą kondycję, za to według 4% 
sytuacja na rynku jest bardzo zła. 

Jak oceniasz ogólną kondycję rynku budowlanego?

62+15+18+1+4+z
Budownictwo jako gałąź gospodarki przetrwało pandemię nadspodziewanie dobrze, a na tle gospodarki jawiło się 
wręcz oazą stabilności. Czy tak samo przetrwa kryzys związany z wojną wywołaną zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę?

Kondycja rynku budowlanego u progu zbrojnej inwazji Rosji na 
Ukrainę oceniana była jako dobra. Aktualnie ocena ta uległa 
pogorszeniu na poziom średni.
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Wyzwania dla branży
Ostatnie pytanie naszej ankiety było pytaniem otwartym i dotyczyło największych wyzwań branży budowlanej na 
rozpoczynający się rok 2023. Poniżej w formie tabelarycznej zaprezentowaliśmy otrzymane odpowiedzi oraz pokusi-
liśmy się o naszą oceną wyzwań oznaczając je jako:

            duże

            umiarkowane

            niskie

Wyzwania branży budowlanej w roku 2023
Ocena CAS 
trudności 
wyzwania

Koszty pozyskania czynników produkcji

I Wzrosty cen

Wzrost cen materiałów związany z m. in. ograniczeniem dostępności surowców;

Wzrost kosztów transportu, energii elektrycznej;

II Rosnące koszty robocizny

Dalsze ograniczenie dostępności pracowników fizycznych;

Pogłębiający się deficyt wykfalifikowanej, wyspecjalizowanej kadry;

Wzrost płacy minimalnej;

III Windująca inflacja

Rynek Inwestycji

IV Problemy w kwestii finansowania Inwestycji

Wstrzymanie środków na realizację kontraktów publicznych, ograniczenie środków 
unijnych;

Zmniejszenie ilości nowych Kontraktów m. in. w sektorze mieszkaniowym, z uwagi na 
trudności z uzyskaniem gwarancji bankowych, kredytów;

Ukończenie rozpoczętych przed wybuchem wojny Inwestycji;

Terminowe regulowanie płatności;

V Wypracowanie mechanizmów powiadamiania i reagowania na okoliczności mające 
wpływ na realizację kontraktów

Waloryzacja kontraktów odpowiadająca warunkom rynkowym;

VI Problemy z pozyskaniem funduszy z KPO

VII Dalsze zmniejszenie potencjału produkcyjnego (materiałów, urządzeń) z uwagi na 
wysokie koszty lub ograniczoną dostępność surowców

Strony Inwestycji

VIII Płynność finansowa Wykonawców

Zaniżanie cen przez oferentów, w celu utrzymania płynności finansowej i wygrywaniu 
nowych kontraktów;
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Wyzwania branży budowlanej w roku 2023
Ocena CAS 
trudności 
wyzwania

Niedoszacowanie ofert i pominięcie ryzyk, trudności w oszacowaniu ofert z uwagi na 
destabilizację i niepewność rynku;

Utrzymanie małych i średnich przedsiębiorstw, których kapitały obrotowe zostały 
utracone na pokrycie strat wynikających z pandemii i wojny;

Odstąpienia od Umów z uwagi na nierentowność Umów w obliczu dalszego wzrostu 
kosztów;

IX Zamawiający

Brak funduszy na waloryzację realizowanych kontraktów;

X Zmiany w obowiązującym prawie powodujące dezorganizację procesu budowlanego
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Zmiany w kosztach 

w budownictwie
Wskaźniki CAS za IV kw. 2022 r. z uwzględnieniem
porównania rok do roku

Z badań przeprowadzonych przez CAS wynika, iż w okresie od III do IV kw. 2022 roku rzeczywiste koszty realizacji 
projektów budowlanych wzrosły dla budownictwa ogółem średnio o 1,14%. 

W podziale na sektory budownictwa zmiany te wyglądają następująco:

• sektor infrastruktury drogowej (spadek o -0,32%),

• sektor infrastruktury kolejowej (wzrost o 3,30%),

• sektor budownictwa kubaturowego (wzrost o 1,80%). 

Porównując IV kw. 2021 z IV kw. 2022, to jest rok do roku, rzeczywiste koszty realizacji projektów budowlanych 
wzrosły dla budownictwa ogółem średnio o 17,78%.

W podziale na sektory budownictwa zmiany te wyglądają następująco:

• sektor infrastruktury drogowej (wzrost o 19,92%),

• sektor infrastruktury kolejowej (wzrost o 13,30%),

• sektor budownictwa kubaturowego (wzrost o 18,05%). 

Z badań przeprowadzonych przez CAS wynika, iż w okresie od III do IV kw. 2022 roku rzeczywiste koszty pozyskania 
czynników produkcji uległy następującym zmianom:

• robocizna (wzrost o 3,52%),

• materiał (wzrost o 0,10%),

• sprzęt (wzrost o 2,07%).

Porównując IV kw. 2021 do IV kw. 2022, to jest rok do roku, rzeczywiste koszty pozyskania czynników produkcji 
uległy następującym zmianom:

• robocizna (wzrost o 12,68%),

• materiał (wzrost o 20,59%),

• sprzęt (wzrost o 12,92%).

Niniejsza publikacja wskaźników kwartalnych dla IV kwartału 2022 stanowi kontynuację Raportu o kosztach 
w budownictwie 2016-2022 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wybuchu wojny w Ukrainie i skutków 
pandemii COVID-19, w którym CAS przedstawił wyniki analizy kosztów realizacji 70 projektów budowlanych 
o łącznej wartości 12,55 mld zł netto, jak również potencjalny wpływ wzrostu kosztów pozyskania czynników 
produkcji na modelowe projekty.

Kluczowe wartości 
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Ustalenia szczegółowe

Wykres 1. Zmiana kosztów w sektorach w okresie od I kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 r. (względem IV kw. 2019 r.)

Z badań przeprowadzonych przez CAS wynika, iż w okresie od III do IV kwartału 2022 roku rzeczywiste koszty reali-
zacji projektów budowlanych wzrosły średnio o 1,14%. W podziale na sektory budownictwa, największe kwartalne 
wzrosty kosztów dotknęły sektor infrastruktury kolejowej (wzrost 3,30%) oraz sektor budownictwa kubaturowego 
(wzrost 1,84%). Sektor infrastruktury drogowej zanotował nieznaczny spadek kosztów realizacji projektu (spadek 
-0,32%).

Wykres 2. Zmiana kosztu RMS dla wszystkich sektorów ogółem w okresie od I kwartału 2020 r. do IV kwartału 
2022 r. (względem IV kw. 2019 r.)
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Wykres 3. Zmiana kosztów materiałów budowlanych w sektorach w okresie od I kwartału 2020 r. do IV kwartału 
2022 r. (względem IV kw. 2019 r.)

Wzrost kosztów pozyskania materiałów był odczuwalny w sektorze infrastruktury kolejowej (średni wzrost 3,73%) 
oraz sektorze budownictwa kubaturowego (średni wzrost 1,13%). W sektorze infrastruktury drogowej koszt materia-

łów spadł o 2,21%, niemalże równoważąc wzrosty na kolei i w sektorze budownictwa kubaturowego. Średni wzrost 
kosztów pozyskania materiałów ogółem w IV kwartale 2022 roku wyniósł jedynie 0,10%,

W IV kwartale 2022 ceny materiałów ustabilizowały się po bardzo dynamicznych zmianach, które miały miejsce w II 
kw. 2022 r i wynikały przede wszystkim z sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Wykres 4.1. Zmiana kosztów grup materiałów budowlanych dla sektora drogowego w okresie od I kwartału 2020 r. 
do IV kwartału 2022 r. (względem IV kw. 2019 r.)
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Wykres 4.2. Zmiana kosztów grup materiałów budowlanych dla sektora kolejowego w okresie od I kwartału 2020 
r. do IV kwartału 2022 r. (względem IV kw. 2019 r.)

Wykres 4.3. Zmiana kosztów grup materiałów budowlanych dla sektora budownictwa kubaturowego w okresie od 
I kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 r. (względem IV kw. 2019 r.)

W IV kwartale 2022 r. obserwowaliśmy spadki kosztu nabycia asfaltów oraz dalsze spadki kosztu nabycia stali zbro-

jeniowej. Pozostałe analizowane przez CAS produkty wykazywały trwającą tendencję wzrostową. W przeważającej 
większości dynamika zmian tych materiałów jest jednak niższa i wykazuje mniejsze wahania.

Zmiany kosztów asfaltu wynikały przede wszystkim ze wzrostu notowań ropy naftowej, z którą ceny tego materiału 
są silnie skorelowane, oraz kursu polskiego złotego wobec dolara amerykańskiego.  Ceny asfaltu wykazywały ciągłą 
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tendencję wzrostową począwszy od II kw. roku 2021 r. i miały niezmienioną charakterystykę aż do I kw. 2022 r. Na 
skutek wybuchu wojny w Ukrainie koszt pozyskania asfaltu dynamicznie wzrósł w II kw. 2022 i zachował tendencję 
wzrostową w III kw. 2022 r. 

Koszty pozyskania stali i wyrobów stalowych zaczęły dynamicznie rosnąć już w drugiej połowie roku 2020 głównie  
z powodu rosnących cen rudy żelaza i złomu stalowego. Na wzrost kosztów pozyskania stali wpłynęło ograniczenie 
importu z Rosji, Ukrainy i Białorusi, które pokrywały ok. 30% zapotrzebowania rynku polskiego na ten surowiec. W 
ciągu ostatnich miesięcy 2022 roku ceny stali spadły o ponad 30%, i w chwili obecnej są niższe niż przed wybuchem 
wojny w Ukrainie.

Podsumowanie roku 2022 i prognozy dla roku 2023

Podsumowanie roku 2022 ze szczególnym uwzględnieniem 

budownictwa

Rok 2022 był trudny dla całej gospodarki, w tym oczywiście również dla budownictwa. Możemy o nim z pewnością 
powiedzieć, że wiele się działo. 

W rok 2022 budownictwo weszło z impetem, tak pod względem inwestycji jak i dynamiki cen, będącym skutkiem 
nagłego przyspieszenia po tymczasowym okresie zastoju związanego z pandemią. W 2022 cała gospodarka zmaga-

ła się z ogromną inflacją (wnosząco do blisko 20%, czyli poziomu niespotykanego od czasów transformacji polskiej 
gospodarki z lat 90 XX w.) i rosnącymi stopami procentowymi. Obok inflacji doświadczyliśmy negatywnych skutków 
zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę. Konflikt z Rosją spowodował wystąpienie globalnego kryzysu energetycznego. 
Ceny energii elektrycznej, gazu, węgla i innych materiałów opałowych są ekstremalnie wysokie. Rząd uruchamiał 
programy pomocowe, m.in. przygotował tarczę antyinflacyjną. Także brak środków z KPO (w wysokości około 100 
mln Euro) i niepewność co do możliwości ich pozyskania miały wpływ na klimat inwestycyjny. Łańcuchy dostaw, 
znajdujące się pod wpływem okoliczności związanych z pandemią już w minionym okresie, w dalszym ciągu doświad-

czały niespodziewanych lockdownów w Chinach oraz innych niespodziewanych zakłóceń, na co nałożyła się rosyjska 
agresja na Ukrainę i jej konsekwencje dla światowej gospodarki, w tym sankcje ekonomiczne i embarga w wymianie 
handlowej.

W sektorze budowlanym w roku 2022 obserwowaliśmy realizację wielu projektów infrastrukturalnych.  Budowaliśmy 
autostrady i drogi szybkiego ruchu. W roku 2022 zostało ukończonych około 322 km., w tym tak ciekawe inwestycje 
jak budowa drogi S7 zawierająca tunel o długości około 2 km koło miejscowości Rabka. Modernizowaliśmy szlaki 
kolejowe (co prawda w mniejszej ilości niż w latach ubiegłych) oraz planowaliśmy dalsze zadania związane z budową 
CPK. W ramach projektów infrastrukturalnych ukończone zostały kolejne odcinki II linii metra w Warszawie, zaś 
dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej powstała nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W roku 
2022 kończyliśmy wiele inwestycji deweloperskich dla różnych sektorów. W sektorze energetycznym kontynuowa-

liśmy realizację nowych jednostek wytwórczych, jak również modernizację obiektów energetycznych. Rząd przyjął 
także uchwałę ws. budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Końcówka roku 2022 była już jednak zupełnie inna. Galopująca inflacja oraz wojna w Ukrainie spowodowały kryzys 
gospodarczy, w wyniku którego widoczny jest zastój w branży budowlanej  - deweloperzy oraz inwestorzy indywidu-

alni wstrzymują swoje zamierzenia lub całkowicie z nich rezygnują. 

W pierwszej połowie roku utrzymywał się wysoki popyt na materiały i usługi budowlane, co powodowało utrzyma-

nie się presji cenowej. Ta wzrosła jeszcze, gdy wskutek napaści Rosji na Ukrainę zaczął się kryzys z zaopatrzeniem w 
niektóre surowce. Wysokie już ceny materiałów budowlanych stały się jeszcze wyższe. Największe wzrosty notowa-

no w przypadku cen stali, materiałów termoizolacyjnych, drewna i materiałów drewnopochodnych.

Przełom roku to tradycyjnie już czas podsumowań i formułowania prognoz na nadchodzący okres. CAS wpisując się 
w ten trend przedstawia podsumowanie minionego roku oraz prezentuje swoje rozważania odnośnie tego, czego 
możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości.
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Wzrost cen materiałów budowlanych utrzymywał się przez większą część roku. Jesienią dynamika zaczęła maleć, a 
po długotrwałych podwyżkach ceny niektórych materiałów budowlanych spadły (stal, asfalt).

Perspektywy na rok 2023

Rok 2023 wydaje się wielką niewiadomą. Sytuacja na rynkach globalnych, w tym także w Polsce, w ostatnich latach 
kształtowana była przez okoliczności absolutnie wyjątkowe, bardzo trudne do przewidzenia i wręcz niemożliwe do 
prognozowania, takie jak wybuch światowej pandemii czy napaść Rosji na Ukrainę. Kryzys wciąż trwa i może się po-

głębić. Pomoc finansowa dla obywateli niebezpiecznie zwiększyła dług publiczny, co może mieć duże znaczenie dla 
gospodarki zwłaszcza w perspektywie wieloletniej. Ekonomiści prognozują, że inflacja w najbliższym czasie utrzyma 
się na poziomie powyżej 10%. Perspektywy ożywienia gospodarki są pesymistyczne. Niestabilna jest również sytu-

acja geopolityczna w naszej części świata. Trwa wojna Rosji z Ukrainą, a ona może wiele zmienić. Nie wiadomo, jak 
długo potrwa wojna oraz jak rozwinie się sytuacja za naszą wschodnią granicą.

Dużym zagrożeniem dla przedsiębiorców są wysokie ceny energii (związane z trwającą wojną i zachwianiem rynku 
surowców energetycznych, ale i zintensyfikowaną transformacją energetyczną) i zmniejszenie popytu.

Na polepszenie sytuacji w 2023 r. może wpłynąć odblokowanie środków z KPO. Na dzień dzisiejszy dostęp do tych 
środków jest dla nas wciąż zamknięty.

Miejmy nadzieję, że już nastąpił punkt kulminacyjny kryzysu i powoli będziemy zmierzać do ustabilizowania sytuacji 
gospodarczej. Liczymy, że nadzwyczajne wydarzenia o globalnych skutkach porównywalnych z pandemią koronawi-
rusa czy wybuchem wojny w nadchodzącym roku 2023 nie wystąpią. Normalizacja sytuacji jest niezwykle potrzebna 
całej gospodarce i każdemu obywatelowi.  

Wydaje się, że ceny materiałów budowlanych w roku 2023 mogą kontynuować wzrosty, ale nie będą one już tak 
spektakularne jak w minionym roku 2022. Wpływ na ten wzrost będą miały ceny energii i paliwa. Przewidujemy 
jednak, że ceny materiałów będą rosły w niższym tempie niż inflacja. 
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O CAS
CAS Sp. z o.o. działa na rynku usług doradczych branży budowlanej z myślą o wszystkich podmiotach biorących 
udział w procesie inwestycyjnym. Celem CAS jest zapobieganie powstawaniu sporów na różnych etapach realizacji 
projektu oraz rozwiązywanie sporów poprzez przygotowywanie roszczeń i obronę przed roszczeniami.  Wspieramy 
jako Ekspert w trakcie negocjacji, mediacji jak i w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi oraz arbitrażo-

wymi, minimalizując ich negatywne skutki. Profesjonalnie i zachowując obiektywne stanowisko wobec poznawanych 
faktów, Eksperci CAS analizują dokumenty, zapoznają się z oświadczeniami stron i na ich podstawie opracowują 
opinie, przeprowadzają analizy oraz rekomendują zastosowanie odpowiednich rozwiązań.

CAS tworzy zespół doświadczonych Ekspertów i Specjalistów współpracujących ze sobą od kilkunastu lat, realizując 
z sukcesami projekty krajowe i międzynarodowe, związane z zarządzaniem kontraktami, kosztami i harmonogramem 
inwestycji, roszczeniami oraz rozwiązywaniem sporów, w różnych sektorach. CAS stawia na sukcesywny rozwój i 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych Ekspertów i Specjalistów, tak aby móc zapewnić jak najwyższy standard 
realizowanych i oferowanych usług dla obecnych i przyszłych Klientów.

CAS Sp. z o.o. 
ul. Pańska 98/12 

00-837 Warszawa

+48 608 470 354, cas@caservices.pl
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Maciej Kowalski
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Marta Trynkowska
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Notatki



Chcesz dowiedzieć się w jaki sposób
możemy wesprzeć Twój biznes?

Skontaktuj się z nami!




