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Warszawa, dnia 7 lipca 2022 r. 

 

 

Szanowny Pan Waldemar Buda 

Minister Rozwoju i Technologii  

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

pl. Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

e-mail: sekretariatWBudy@mrit.gov.pl  

tel. 22 411 91 80 

 

Pismo nr 20220707-1-ZOPI-MRiT 

 

dotyczy: propozycji w sprawie waloryzacji umów na projektowanie i nadzór 

nad inwestycjami infrastrukturalnymi  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI) pragnę bardzo 

serdecznie podziękować Panu za ogłoszone 28 czerwca kierunki rozwiązania 

problemu waloryzacji kontraktów, których realizacja w obecnej sytuacji 

ekonomicznej staje się problematyczna. Firmy świadczące usługi w zakresie nadzoru 

i projektowania inwestycji infrastrukturalnych będące członkami ZOPI oczekują 

na szczegóły zapowiedzianych zmian w prawie. Żywimy przekonanie, że będą one 

odpowiedzią na postulaty wielu uczestników rynku zamówień publicznych, w tym 

m.in. na te, które były artykułowane w trakcie spotkania w siedzibie Ministerstwa 

w dn. 10 czerwca br., w którym brali czynny udział również przedstawiciele naszego 

Związku. 

Z naszego punktu widzenia za szczególne cenne uważamy deklaracje objęcia 

planowanymi rozwiązaniami nie tylko umów na roboty budowlane, ale także na umów 

na usługi, w zakresie których mieści się nadzór i projektowanie.  

Oczekując na szczegóły dotyczące planowanych rozwiązań wskazujemy przy tym, 

iż kluczowe będzie praktyczne stosowanie przez zamawiających publicznych 

uchwalonych rozwiązań prawnych. Dostrzegamy w związku z tym następujące istotne 

zagadnienia: 

a. zgodnie z doniesieniami prasowymi planowana ustawa na przewidywać 

konieczność wykazywania zasadności waloryzacji, co w przypadku kontraktów 

na nadzór i projektowanie generuje olbrzymie trudności; jakkolwiek rozumiemy 

brak możliwości wprowadzenia „automatyzmu” waloryzacji, tym niemniej 

konieczne jest stworzenie wytycznych dla zamawiających, które pozwolą 
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na ukierunkowanie procesu dowodzenia i jednocześnie wyeliminują ryzyko 

długotrwałych procedur w tym zakresie; bezwzględnie konieczna jest szybka 

ścieżka procedowania w/w spraw; 

b. nie jest jasne jakie będą dopuszczalne ramy czasowe dla waloryzacji 

wynagrodzenia, w szczególności czy zamawiający publiczni będą mogli 

wprowadzać klauzule waloryzacyjne działające „wstecz”, a jeśli tak – według 

jakich kryteriów; zwracamy uwagę, iż w zakresie nadzoru i projektowania wciąż 

realizowanych jest wiele umów, które nie mają w ogóle klauzul waloryzacyjnych 

c. utrzymanie zasady podziału ryzyk wzrostu kosztów pomiędzy zamawiających 

a wykonawców w proporcji 50:50 - proponowane w ramach zmian - nie zostało 

nigdy przekonująco uargumentowane i pozostaje w sprzeczności 

z międzynarodowymi dokumentami, jak warunki realizacji kontraktów Banku 

Światowego czy regulacjami prowadzenia inwestycji FIDIC. 

Nasza organizacja od pewnego czasu dopomina się o stworzenie takiego rozwiązania 

systemowego, które uniezależni waloryzację od obaw zamawiających o zarzuty 

niegospodarności czy naruszanie dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku 

jednostek samorządu terytorialnego - także uchwał budżetowych. Chcemy wierzyć, 

że zaproponowane rozwiązania będą wystarczające dla pokonania tych praktycznych 

przeszkód w szerszym stosowaniu waloryzacji. 

Tematy te zapewne wrócą w konsultacjach gotowych zapisów prawnych, 

które stanowić będą kolejny krok w dochodzeniu do najlepszych rozwiązań. Mamy 

nadzieję, że nastąpi to wkrótce, gdyż powszechne jest oczekiwanie w środowiskach 

związanych z prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych na szybkie rozwiązanie 

zgłaszanych problemów spowodowanych niemożliwymi do przewidzenia 

konsekwencjami oddziaływania czynników zewnętrznych na realizację 

wcześniejszych umów. 

Niezmiennie podtrzymujemy wolę spotkania celem szerszego uargumentowania 

poruszonych w niniejszym piśmie zagadnień. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Anna Oleksiewicz  

Prezes Zarządu  
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