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W
sytuacji ogromnych 

zniszczeń wojennych  

i  wielkich potrzeb 

mieszkaniowych po 

II wojnie światowej 

w wielu krajach europejskich poszukiwa-

no wydajnych, wysoko uprzemysłowio-

nych metod budowania, pozwalających 

też na uniezależnienie się w  znacznej 

mierze od warunków klimatycznych 

w  sezonie zimowym. Jednocześnie na 

europejskim rynku pracy występował 

spowodowany stratami wojennymi brak 

wykwalifikowanych rzemieślników nie-

zbędnych do wykonywania robót w tech-

nologiach tradycyjnych. W  tej sytuacji 

zainteresowano się znaną już we Francji 

oraz krajach skandynawskich technologią 

wielkopłytową [1].

Pierwsze osiedle mieszkaniowe 

w technologii wielkopłytowej powstało 

w 1934 r. w miejscowości Drancy (Fran-

cja), ale rozwój tej technologii rozpo-

czął się dopiero od lat 50. – realizowano 

już wówczas programy mieszkaniowe.

W  krajach dawnego bloku wschod-

niego, w  tym w  Polsce, w  warunkach 

gospodarki nakazowej, centralnie zarzą-

dzanej, łatwo było wprowadzić techno-

logię wielkopłytową do powszechnego 

stosowania w postaci państwowej poli-

tyki techniczno-inwestycyjnej, obowią-

zującej w  latach 1960–1990. W  Polsce 

szczególnie intensywny rozwój budow-

nictwa wielkopłytowego miał miejsce 

w latach 1970–1980 (rys. 1).

Początki prefabrykacji wielkowymia-

rowej

Wznoszenie budynków z  prefa-

brykatów wielkowymiarowych było 

w  Polsce w  latach 60. nową technolo-

gią i stąd opracowania podręcznikowe 

dotyczące projektowania konstrukcji 

wielkopłytowych [2], [3] wyprzedziły 

znacznie ustalenia normowe [4].

W tym samym czasie w ramach orga-

nizacji międzynarodowych CEB-FIP (Euro-

pejski Komitet Betonu – Międzynarodowa 

Federacja Betonu Sprężonego) oraz CIB 

(Międzynarodowa Rada Budownictwa) 

trwały intensywne prace nad Zalecenia-

mi Międzynarodowymi dotyczącymi pro-

jektowania budynków wielkopłytowych. 

Końcowa wersja zaleceń została opraco-

wana w 1969 r. [5]. W pracach tych uczest-

niczyli także przedstawiciele Polski.

Pierwszym krajowym dokumen-

tem normalizacyjnym dotyczącym 

projektowania konstrukcji budynków  

Współczesne problemy deficytu mieszkań i infrastruktury towarzyszącej wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych, które mogłyby spełnić 

wszystkie funkcjonujące w kraju oczekiwania społeczne. Innowacyjne budownictwo kontenerowe i modułowe stanowi kontynuację historycznego i tradycyjnego 

budownictwa prefabrykowanego. Moduły są obecnie coraz szerzej stosowane w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej, mogą stanowić też tymczaso-

we zaplecze na terenach budowy, działań wojskowych, a także być wsparciem w przypadku imprez masowych, epidemii czy klęsk żywiołowych.  

Słowa kluczowe: budownictwo, prefabrykacja, kontenery, systemy modułowe, innowacje.

Contemporary modular construction as a continuation of the large panel construction. Contemporary problems of housing deficit and accompa-

nying infrastructure force the search for new systemic solutions that could meet all social expectations functioning in the country. Innovative container 

and modular construction is a continuation of historical and traditional prefabricated construction. Modules are now more and more widely used in 

residential and public facilities, they can also provide temporary facilities on construction sites, military operations, as well as support in the event of 

mass events, epidemics or natural disasters.

Keywords: construction, prefabrication, containers, modular systems, innovations.

Współczesne budownictwo modułowe 
kontynuatorem budownictwa wielkopłytowego 

*  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Rys. 1. Udział technologii wielkopłytowej w wielorodzinnym budownictwie miesz-

kaniowym
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W
łaściciel lub zarząd-

ca obiektu na mocy 

obowiązujących 

przepisów są zobo-

wiązani do użytko-

wania obiektu budowlanego zgodnie 

z  jego przeznaczeniem. Obowiązek 

ten, wprowadzony przez ustawo-

dawcę na mocy art. 61 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (da-

lej: Pb)1, nie ma charakteru bezwzględ-

nego w takim znaczeniu, że przepisy 

dopuszczają dokonanie w  trakcie 

użytkowania obiektu zmiany sposobu 

jego użytkowania. Dokonanie zmia-

ny dotychczasowego sposobu użyt-

kowania musi zostać poprzedzone 

postępowaniem przed właściwym or-

ganem administracji architektonicz-

no-budowlanej, w  tym odpowiadać 

przewidzianej przepisami procedurze 

określonej w  art. 71 Pb, zaś nowy, 

zamierzony sposób użytkowania nie 

może naruszać przepisów. Z  kolei 

dokonanie zmiany sposobu użytko-

wania obiektu budowlanego lub jego 

części z pominięciem obowiązujących 

regulacji skutkuje podjęciem działań 

przez właściwy organ nadzoru bu-

dowlanego, do którego obowiązków 

należy wówczas przeprowadzenie po-

stępowania na podstawie art. 71a Pb, 

tj. procedury legalizacji samowolnej 

zmiany sposobu użytkowania.

Powstanie obowiązku zmiany sposobu 

użytkowania

Obowiązek zmiany sposobu użyt-

kowania obiektu budowlanego lub jego 

części powstaje w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 71 

ust. 1 Pb. Zgodnie z tym przepisem przez 

zmianę sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego rozumie się w szczególno-

ści podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie 

budowlanym działalności zmieniającej 

warunki: bezpieczeństwa pożarowego, 

powodziowego, pracy, zdrowotne, hi-

gieniczno-sanitarne, ochrony środowiska 

bądź wielkość lub układ obciążeń (pkt 2) 

oraz podjęcie w  obiekcie budowlanym 

działalności zaliczanej do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko w  rozumieniu ustawy z  dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu in-

formacji o środowisku i jego ochronie, udzia-

le społeczeństwa w  ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowi-

sko2 (pkt 3). Zmiana sposobu użytkowania 

może przy tym dotyczyć zarówno całego 

obiektu, jak też jedynie jego części. 

Dokonując oceny przesłanek z art. 71  

ust. 1 pkt 2 Pb, należy brać pod uwagę 

nie tylko przepisy szeroko rozumiane-

go prawa budowlanego (obejmującego 

m.in. przepisy wykonawcze określające 

warunki techniczne obiektów oraz wa-

runki ich użytkowania), ale także inne 

przepisy, w tym określające warunki sa-

nitarne, zdrowotne, przeciwpożarowe 

czy ochrony środowiska itp., a  zatem 

istotne jest, czy podjęcie nowej działal-

ności (lub zaniechanie dotychczasowej) 

wymaga spełnienia innych (zazwyczaj 

dodatkowych) warunków użytkowania 

obiektu w zakresie określonym w art. 71 

ust. 1 pkt 2 Pb. Dla stwierdzenia, czy ko-

nieczne jest uzyskanie zgody na zmianę 

sposobu użytkowania obiektu budow-

lanego lub jego części, niezbędne jest 

ustalenie dotychczasowego sposobu 

użytkowania obiektu i warunków, jakie 

musiały być spełnione z punktu widze-

nia bezpieczeństwa jego użytkowania – 

ocena przesłanek określonych w art. 71  

ust. 1 pkt 2 Pb powinna nastąpić w od-

niesieniu do dotychczasowego, legalne-

go sposobu użytkowania (określonego 

w decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszeniu, ewentualnie wskazanego 

w późniejszych zezwoleniach na zmianę 

sposobu użytkowania)3. 

Podkreślenia wymaga, że definicja 

zawarta w art. 71 ust. 1 Pb opiera się na 

przykładowym wskazaniu sytuacji, któ-

re uznaje się za zmianę sposobu użyt-

kowania obiektu budowlanego lub jego 

części poprzez użycie przez ustawodaw-

cę określenia „w szczególności”, co ozna-

cza, że przepis ten nie zawiera wyczer-

pującego katalogu przesłanek świadczą-

cych o  zmianie sposobu użytkowania4.  

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w świetle art. 71 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przedstawiono w nim rodzaje, tryby zmiany sposobu użytkowania oraz organy właściwe do jej dokonania. 

Słowa kluczowe: prawo budowlane, zmiana sposobu użytkowania, samowolna zmiana sposobu użytkowania, legalizacja.

Change in the use of buildings. The article discusses the basic issues related to the issue of changing the use of buildings in the light of Article 71 of the Act of 

7 July 1994. – Building Law. It presents the types, modes of use change and authorities competent to make it.

Keywords: building law, change of use, arbitrary change of use, legalization.

Zmiana sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych

*

1  Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
2  Ustawa z dnia 3.10.2008 r. 

 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283).
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Z
inicjatywy Ministerstwa 

Rozwoju trwają prace nad 
projektem, którego celem 
jest opracowanie planu 
wdrożenia BIM w  naszym 

kraju. Zespół pracujący nad projektem 
opracował Raport „Cyfryzacja procesu 
budowlanego w Polsce – Zarządzanie in-
westycją budowlaną w metodyce BIM”, 
którego kolejne wersje są udostępnione 
zainteresowanym. Jego autorzy skupili 
swoją uwagę na ekonomicznych aspek-
tach technologii BIM, realizując zapew-
ne postawione przed nimi zadanie. Za-
sadnicza część Raportu obejmuje zagad-
nienia związane z przygotowaniem do-
kumentacji BIM (Wymagań BIM, Planu 
BIM, Szablonu tabeli produkcji i dostaw 
modeli). W  Raporcie wyeksponowana 
jest rola MacroBIM, którą określono jako 
„element procesu zakupowego zasobu, 
który obejmuje dostarczenie koncepcji 
programowej (projektowo-wykonaw-
czej) z  proponowanym wskaźnikowym 
łącznym kosztem wykonania danej 
inwestycji”. Nawiasem mówiąc, Raport 
wprowadza własną definicję MacroBIM 
– nieco odmienną od autorskiej definicji 
wprowadzonej przez DProfiler [1] i uży-
wanej przez innych autorów [2]. Końco-
wa część Raportu obejmuje Zalecenia dla 
PROJEKTÓW, w  tym PP, realizowanych 

przy wykorzystaniu szablonów doku-
mentów BIM. W  Raporcie dużo uwagi 
poświęcono kosztom, w  szczególności 
szacowaniu kosztów w  etapie Macro-
BIM. Autorzy Raportu pomijają fakt, że 
dotychczasowe dane (cenniki) służące 
do wyceny kosztów inwestycji nie są do-
stosowane do technologii BIM, zarówno 
co do jakości danych kosztowych, jak 
i  niewielkiego zakresu bazy danych 
obiektów stanowiących podstawę wy-
cen. Warto zwrócić uwagę, że w Rapor-

cie mowa jest o bezpośrednich kosztach 
realizacji bez uwzględnienia cyklu życia 
budowli. Mowa tu np. o kosztach zwią-
zanych z  efektami ekologicznymi (np. 
koszty emisji gazów cieplarnianych i in-
nych zanieczyszczeń, koszty związane 
ze śladem wodnym itp.) [3]. W Raporcie 
nie ma o tym żadnej wzmianki. Akceptu-
jąc fakt, że Raport z założenia ogranicza 
się do stosunkowo wąskiego zakresu 
zagadnień, należy jednak zauważyć, że 
zarówno sam Raport nie odnosi się do 

planu cyfryzacji w  budownictwie, jak 
i nie odwołuje się do innych dokumen-
tów, które taki plan nakreślają. 

Współczesne wyzwania, które stoją 
przed budownictwem, są dużo poważ-
niejsze niż zakres Raportu i wykracza-
ją daleko poza kwestie ekonomiczne 
i fazę projektowania oraz przygotowa-
nia inwestycji. Obecnie szacuje się, że 
55% społeczeństwa na świecie żyje na 
obszarach miejskich, a ONZ określa, że 
do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 68%. 

Budownictwo niedalekiej przyszło-

ści musi się dostosować do nowego 

kształtu miast, które będą funkcjono-

wać według całkiem nowych reguł. 

Ich fundamentem nie jest ekonomia, 

lecz ekologia. Na tym fundamencie 
budowane są smart cities i  ich pochod-
ne – miasta ekologiczne. Strategiczna 
rola miast w  rozwoju współczesnych 
gospodarek zapoczątkowała powstanie  
nowych wizji i  kierunków rozwoju 
miast oraz implementacji technologii 

W artykule zaproponowano spojrzenie na cyfryzację w budownictwie z perspektywy koncepcji cyfrowego bliźniaka, która umożliwia rejestrację stanu 

zbudowanych obiektów, a na tej podstawie wykonanie symulacji i  analiz. Mogą one być podstawą użytkowania zgodnego nie tylko z wymogami 

ekonomii, ale przede wszystkim ekologii. W świetle tego ujęcia sformułowano kilka krytycznych uwag do raportu „Cyfryzacja procesu budowlanego 

w Polsce – Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM” w oczekiwaniu, że powinien on uwzględnić nowe tendencje rozwoju cyfryzacji, 

a w konsekwencji BIM.

Słowa kluczowe: cyfryzacja procesu budowlanego, cyfrowy bliźniak, model BIM. 

BIM – the first step towards digitisation in construction. The article proposes to look at digitization in construction from the perspective 

of the concept of digital twins, which allows to record the condition of constructed objects, and on this basis to perform simulations and 

analyses. They can be the basis for use in accordance not only with the requirements of economics, but above all ecology. In the light of 

this approach, several critical comments to the report “Digitisation of the construction process in Poland – Building investment manage-

ment in the BIM methodology” have been formulated in the expectation that it should take into account new trends in the development of 

digitisation and, consequently, BIM.

Keywords: digitization of the construction process, digital twins, BIM model.

BIM – pierwszy krok do cyfryzacji  
w budownictwie

Cyfrowe bliźniaki to wirtualne repliki fizycznych 
obiektów, systemów lub procesów. Wszystkie zmiany 
w rzeczywistym obiekcie są rejestrowane poprzez 
sensory i odzwierciedlone w jego cyfrowej replice.

dr inż. Andrzej Tomana*
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P
rzepisy unijne dotyczące 
m.in. lotów dronów w prze-

strzeni powietrznej państw 

członkowskich UE miały 

wejść w życie od 1 lipca 2020 r.  

Ze względu na pandemię COVID-19 

termin wdrożenia został przesunięty  

o 6 miesięcy – na 1 stycznia 2021 r. [6]. 

Do tego czasu operatorów bezzałogo-

wych statków powietrznych obowiązu-

ją przepisy krajowe.

Nowe przepisy zostały opublikowa-

ne w czerwcu 2019 r. w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2019/945 

z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bez-

załogowych systemów powietrznych oraz 

operatorów bezzałogowych systemów 

powietrznych z państw trzecich [2], a tak-

że w rozporządzeniu wykonawczym 

Komisji (UE) 2019/947 z  dnia 24 maja 

2019 r. w  sprawie przepisów i  procedur 

dotyczących eksploatacji bezzałogowych 

statków powietrznych [3]. 

Zastosowanie BSP w budownictwie

Bezzałogowe statki powietrzne 

znajdują zastosowanie w  procesie 

przygotowania dokumentacji projek-

towanych obiektów budowlanych, 

inwentaryzacji terenu (rys. 1), nad-

zoru przebiegu prac i  audytu inwe-

stycji. Deweloperzy wykorzystują BSP 

do tworzenia efektownych filmów 

prezentujących wybudowany obiekt 

w  celu pozyskania potencjalnych na-

bywców.

Drony umożliwiają wykrywanie 

niewidocznych dla oka uszkodzeń, 

ognisk korozji bądź innych defektów 

w  miejscach trudno dostępnych (np. 

na dachach dużych obiektów prze-

mysłowych, w  mostach). W  sytuacji, 

gdy występuje awaria lub katastro-

fa budowlana, BSP może wyręczyć 

inspektorów nadzoru budowlanego 

i przeprowadzić badania w miejscach 

niebezpiecznych. Po wyposażeniu 

w  dodatkowe moduły może być sto-

sowany w termowizyjnych badaniach 

obiektów budowlanych. Na podstawie 

map termicznych można ustalić, jak 

wielkie są straty ciepła w kontrolowa-

nych obiektach (rys. 2). 

Bezzałogowe statki powietrzne (drony) są pomocne na każdym etapie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji. Korzystanie z drona wyma-

ga uzyskania odpowiednich kwalifikacji oraz przestrzegania przepisów prawa. Wkrótce prawo unijne ureguluje rynek dronów i ujednolici zasady ich 

korzystania we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe zasady nakładają m.in. obowiązek rejestracji dronów, szkoleń i zmieniają 

nazewnictwo branżowe. 

Słowa kluczowe: bezzałogowe statki powietrzne (BSP), drony w UE, drony w budownictwie.

Unmanned aerial vehicles – new EU legislation. Unmanned aerial vehicles (drones) are helpful at every stage of investment and during its operation. 

The use of drones requires the appropriate qualifications and legal compliance. Soon, EU law will regulate the market for drones and harmonise the 

rules for their use in all EU Member States. The new rules impose, among other things, the obligation to register drones, training and change the 

industry name. 

Keywords: unmanned aerial vehicles (BSP), drones in the EU, drones in construction.

Bezzałogowe statki powietrzne – nowe 
przepisy unijne

Rys. 1. Inwentaryzacja placu budowy [5]
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K
oszty związane z  użytko-

waniem energii w  przed-

siębiorstwie można zmniej-

szyć, stosując różne metody 

i środki ograniczenia jej zu-

życia. W zależności od dziedziny działal-

ności przedsiębiorstwa oszczędność ener-

gii można osiągnąć w różny sposób, jest 

jednak szereg działań, które umożliwiają 

uzyskanie oszczędności w  każdym przy-

padku. Zostały one omówione poniżej.

Zasady

Audyt energetyczny przedsiębiorstw, 

tak jak i  inne audyty energetyczne, sta-

nowi pewien szczególny rodzaj eksper-

tyzy techniczno-ekonomicznej, ale różni 

się znacznie od tych audytów, które są 

sporządzane w Polsce od wielu lat. Mowa 

tu o audytach energetycznych wprowa-

dzonych w  ustawie o  wspieraniu przed-

sięwzięć termomodernizacyjnych [1] oraz 

audytach efektywności energetycznej 

wprowadzonych w ustawie o efektywno-

ści energetycznej [2].

Te audyty są związane z  przygo-

towaniem przedsięwzięć dotyczących 

poprawy efektywności energetycznej 

w  wybranych obiektach lub instala-

cjach i są podstawą uzyskania dofinan-

sowania realizacji przedsięwzięć.

W  odróżnieniu od tych wymienio-

nych wyżej audyt energetyczny przed-

siębiorstwa nie jest przygotowaniem 

przedsięwzięcia, ale stanowi przegląd 

całej gospodarki energetycznej firmy 

lub instytucji, diagnozę stanu użytko-

wania energii i  określenie możliwych 

środków poprawy efektywności jej wy-

korzystania.

Audyt energetyczny przedsiębior-

stwa powinien obejmować przegląd 

wszystkich aspektów użytkowania 

energii, a więc:

1. Zaopatrzenie w  energię, tj. źródła, 

sieci i nośniki energii.

2. Wykorzystanie energii w obiektach 

i systemach technicznych.

3. Eksploatację, tj. monitoring, prze-

glądy, konserwację, organizację 

obsługi; taryfy i  umowy z  dostaw-

cami, zachowanie użytkowników.

Taki kierunek działań został wyty-

czony w  Dyrektywie Unii Europejskiej 

2012/27/UE w  sprawie efektywności 

energetycznej [3], a realizacją tych wy-

tycznych UE są przepisy ustawy o efek-

tywności energetycznej, z  dnia 20 maja 

2016 r. [2].

Audyt energetyczny przedsię-

biorstwa (dalej określany jako audyt 

EnP), wprowadzony w ustawie o efek-

tywności energetycznej [2], różni się od 

poprzednio wymienionych w  sposób 

zasadniczy, gdyż:

1. Dotyczy gospodarki energetycznej 

całego przedsiębiorstwa, a nie poje-

dynczego obiektu lub instalacji.

2. Nie jest przygotowaniem do przed-

sięwzięcia, ale ma na celu doko-

nanie oceny użytkowania energii 

w  przedsiębiorstwie i  wskazanie 

możliwości poprawy efektywności 

energetycznej i  wynikających stąd 

korzyści dla przedsiębiorstwa.

W artykule omówiono zasady i podstawy prawne wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest opracowywany w celu dokonania 

oceny istniejącego zużycia energii we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, a także ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie możliwe 

jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii oraz kosztów.

Słowa kluczowe: audyty energetyczne, oszczędność energii, efektywność energetyczna.

Energy audit of the company as a basis for improving energy management. The article discusses the principles and legal basis of the company’s 

energy audit, which is developed to assess the existing energy consumption in all aspects of the company’s activities, and to determine how and to 

what extent it is possible to achieve cost-effective energy and cost savings.

Keywords: energy audits, energy saving, energy efficiency.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa 
podstawą poprawy gospodarowania 
energią

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa nie jest 
przygotowaniem przedsięwzięcia, ale stanowi 
przegląd całej gospodarki energetycznej firmy 
lub instytucji, diagnozę stanu użytkowania 
energii i określenie możliwych środków poprawy 
efektywności jej wykorzystania.
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Klauzule waloryzacyjne w kontraktach 

GDDKiA i PKP PLK S.A.

Strony mają swobodę w  przyjęciu 
i  kształtowaniu klauzul waloryzacyj-
nych w  umowach o  roboty budowla-
ne, zawieranych zarówno w  reżimie 
zamówień publicznych, jak i  w  obro-
cie prywatnym. Podczas poszukiwania 
wzoru takiej klauzuli waloryzacyjnej 
naturalnym źródłem inspiracji powin-
na być Subklauzula 13.8 Warunków 
Kontraktowych FIDIC z 1999 r.1 (zatytu-
łowana „Korekty wynikające ze zmian 
Kosztu”). Umożliwia ona korektę wy-
nagrodzenia wykonawcy w przypadku 
zmiany (wzrostu lub spadku) kosztów 
robocizny, dóbr lub innych nakładów, 
na podstawie tzw. tabeli danych korek-
cyjnych, która powinna zostać włączo-
na do Załącznika do Oferty. Brak załą-
czenia wspomnianej tabeli do oferty 
spowoduje brak możliwości stosowa-
nia klauzuli waloryzacyjnej.

Analizując funkcjonujące na ryn-
ku rozwiązania w  zakresie waloryza-
cji, warto zwrócić uwagę na klauzule 
waloryzacyjne proponowane przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA)2 oraz PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.3. Propozycja klau-

zuli waloryzacyjnej GDDKiA dotyczy 
jedynie nowych kontraktów, które zo-
stały zawarte po 21 stycznia 2019 r. 
i  trwają ponad 12 miesięcy, natomiast 
propozycja PKP PLK S.A. dotyczy kon-
traktów trwających ponad 6 miesięcy. 
Przy czym obie propozycje odnoszą się 
zarówno do wykonawców, jak i podwy-
konawców.

Proponowana waloryzacja polega 
na comiesięcznym rozliczeniu na pod-
stawie zmiany wartości tzw. koszyka 
waloryzacyjnego. Należy zauważyć, 
że ryzyko inflacji zostało po połowie 
rozdzielone pomiędzy zamawiającego 
a  wykonawcę. Powyższe znajduje od-
zwierciedlenie w  fakcie, że 50% „ko-
szyka waloryzacyjnego” stanowi tzw. 
wartość stałą. Pozostałe 50% „koszyka 

waloryzacyjnego” stanowią główne 

elementy cenotwórcze wpływające na 

ostateczny bilans kosztowy kontraktu, 

jednocześnie wykazujące znaczącą 

podatność na zmiany warunków go-

spodarczych (skład koszyka: paliwo, 

robocizna, cement, asfalt, stal i kruszy-

wo – wszystkie z  ustalonymi stałymi 

wagami). Każdy element ma przypisa-
ną stałą wagę, ustaloną na podstawie 
analizy opartej na Katalogach Nakła-
dów Rzeczowych. Z kolei wskaźnik cen 

ustalany jest w  oparciu o  wskaźniki 
publikowane przez GUS.

I  tak dla dróg o  nawierzchni bitu-

micznej „koszyk waloryzacyjny” skła-

da się: 

a) z 50% wartości stałej,
b) z  wskaźnika cen towarów i  usług 

konsumpcyjnych (Consumer price in-

dex) – CPI (20%),
c) z paliwa (symbol 19.2 według PKWIU 

Brykiety, brykietki i podobne paliwa 
stałe z węgla i  torfu oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej) – P (6%),

d) z  robocizny (średnie wynagrodze-
nie pracowników branży) – R (5%),

e) z cementu (symbol 23.5 według PKWIU 
Cement, wapno i gips) – C (4%),

f) z  asfaltu (symbol 08.9 według 
PKWIU Produkty górnictwa i wydo-
bywania, gdzie indziej niesklasyfi-
kowanych) – A (8%),

g) ze stali (symbol 24.1 według PKWIU 
Żeliwo, stal i żelazostopy – S (3%),

h) z  kruszywa (symbol 08.1 według 
PKWIU Kamień, piasek i glina) – K (4%).
Dla dróg o nawierzchni betonowej 

„koszyk waloryzacyjny” składa się:

a) z 50% wartości stałej,
b) z  wskaźnika cen towarów i  usług 

konsumpcyjnych (Consumer price in-

dex) – CPI (23%), 

W artykule omówiono zagadnienia związane z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy w umowach o roboty budowlane na tle przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, klauzul waloryzacyjnych stosowanych w kontraktach zawieranych przez zamawiających publicznych oraz 

w świetle najnowszego orzecznictwa.

Słowa kluczowe: waloryzacja, umowa o roboty budowlane, klauzula waloryzacyjna, zmiana wynagrodzenia.

Adjustment of remuneration in construction works contracts against the background of PZP regulations. The article discusses issues related to 

the indexation of contractors’ remuneration in construction contracts against the provisions of the Public Procurement Law, the Civil Code, indexation 

clauses used in contracts concluded by public entities, and in the light of recent case law. 

Keywords: indexation, construction contract, indexation clause, change of remuneration.

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach  
o roboty budowlane na tle przepisów PZP (cz. 2)
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Analiza aktualnego stanu prawnego 

Ustawa z  dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej: 

ustawa Pzp) [2]

Przepis art. 4 pkt 8 ustawy Pzp sta-

nowi, iż ustawy tej nie stosuje się do za-

mówień i konkursów, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w  złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro net-

to (próg bagatelności, który od 1 stycz-

nia 2020 r. wynosi 128 079,00 zł netto). 

Niezależnie od tego – zgodnie z uchwa-

łą Krajowej Izby Odwoławczej z  dnia 

11 lutego 2016 r., sygn. akt KIO/KD 

14/16 – udzielając zamówień bagatel-

nych, zamawiający: […] musi pamiętać 

o  zasadach obowiązujących w  zamówie-

niach, takich jak zagwarantowanie wyko-

nawcom niedyskryminacyjnego dostępu 

do zamówień publicznych, ograniczenie 

ryzyka nieefektywnego wydatkowania 

środków publicznych oraz zapewnienie 

przejrzystości postępowania i  wyboru 

wykonawcy. Ponadto zgodnie ze stano-

wiskiem Komisji Europejskiej wyrażo-

nym w  „Komunikacie wyjaśniającym 

Komisji dotyczącym prawa wspólno-

towego obowiązującego w  dziedzinie 

udzielania zamówień, które nie są lub 

są jedynie częściowo objęte dyrektywa-

mi w sprawie zamówień publicznych” 

[3] oraz wyrokiem Europejskiego Try-

bunału Sprawiedliwości z dnia 27 paź-

dziernika 2005 r. w sprawie C- 234/03 

Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA 

p. Institutio Nacional de Gestion Sani-

taria (Ingesa), w  zakresie udzielania 

tych zamówień należy przestrzegać 

zasad określonych w traktatach, w tym 

w  Traktacie o  funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej [4], tj. zasady niedyskry-

minacji ze względu na przynależność 

państwową (art. 10), zasady swobody 

przepływu towarów (art. 28–29), zasa-

dy swobody przepływu pracowników 

(art. 45), zasady równego traktowania 

(art. 49 i  art. 56), zakazu porozumień 

naruszających konkurencję (art. 101) 

oraz zakazu nadużywania pozycji do-

minującej (art. 102).

Zamówień bagatelnych nie uwzględ-

nia się w planach postępowań o udzie-

lenie zamówień, jakie przewiduje się 

przeprowadzić w  danym roku finanso-

wym (art. 13a ustawy Pzp) [5]. Informa-

cje o nich ujmuje się jednak w rocznych 

sprawozdaniach o  udzielonych zamó-

wieniach składanych Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych (art. 98 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp). W  tabeli X sprawozdania 

wskazuje się łączną wartość (bez po-

datku od towarów i  usług) zamówień, 

w  której zamawiający jest obowiązany 

uwzględnić: […] każdą umowę zawartą 

w  formie pisemnej i  ustnej, której przed-

miotem są usługi, dostawy lub roboty bu-

dowlane w rozumieniu przepisów ustawy 

Pzp, za realizację której wykonawca otrzy-

ma wynagrodzenie większe niż 0 zł, lecz 

nie przekraczające równowartości kwoty 

z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp [6].

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-

nansach publicznych (dalej: u.f.p.) [7]

Dokonując wydatków na zakupy 

o  wartości do 30 000 euro, zamawia-

jący są zobligowani stosować przepisy 

określone w u.f.p., w tym art. 44 ust. 3,  

który stanowi, iż wydatki publiczne 

powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z za-

chowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efek-

tów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod 

i środków służących osiągnięciu 

założonych celów; 

2) w  sposób umożliwiający termino-

wą realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikają-

cych z wcześniej zaciągniętych zo-

bowiązań.

Nierespektowanie norm wyrażo-

nych w  tym przepisie może przynieść 

negatywne skutki ekonomiczne dla fi-

nansów jednostki. W celu minimalizo-

wania ryzyka wystąpienia takiej sytua- 

cji, ustawodawca zobligował kierow-

ników jednostek do zapewnienia ade-

kwatnej, skutecznej i  efektywnej kon-

troli zarządczej (art. 68 oraz art. 69 ust. 1  

u.f.p.), m.in. poprzez wdrożenie „Stan-

dardów Kontroli Zarządczej dla Sekto-

ra Finansów Publicznych” określonych 

w  Komunikacie Nr 23 Ministra Finan-

sów z dnia 16 grudnia 2009 r. w spra-

wie standardów kontroli zarządczej 

dla sektora finansów publicznych [8].  

W artykule wskazano najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia w zakresie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (tzw. zamówienia bagatelne) oraz zalecenia, których realizacja może zminimalizować ryzyko: nieefektyw-

nego wydatkowania środków publicznych, niezapewnienia przejrzystości postępowań i wyboru wykonawców, nieuczciwej konkurencji i nierównego 

traktowania wykonawców oraz wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym [1].

Słowa kluczowe: zamówienia bagatelne, zamówienia o wartości do 30 000 euro, regulamin udzielania zamówień.

Rules for the awarding of bogus contracts. The article indicates the most common irregularities and deficiencies in the award of contracts with 

a value not exceeding the PLN equivalent of € 30,000 (the so-called “dematerialized contracts”) and recommendations whose implementation may 

minimize the risk of: ineffective spending of public funds, failure to ensure the transparency of proceedings and selection of contractors, unfair com-

petition and unequal treatment of contractors and the occurrence of corrupt practices [1].

Keywords: minor contracts, contracts with a value of up to 30,000 euros, contract award regulations.

Zasady udzielania zamówień bagatelnych
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