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Koszty realizacji inwestycji mogą zwiększyć się aż do takiego stopnia, że wynagrodzenie ustalone w umowie przestaje 
być adekwatne i nie zapewnia wykonawcom zakładanej rentowności kontraktu, a dla zamawiających może wiązać się 
 z przekroczeniem przewidywanych budżetów – piszą autorzy.

Realizacja długoterminowych 
kontraktów budowlanych od 
zawsze wiązała się z istotnym 
ryzykiem zmian otoczenia ze-
wnętrznego, w tym przepisów 
prawa, które w mniejszym lub 
większym stopniu oddziałują 
na inwestycje budowlane, 
zwłaszcza na wzrost kosztów 
ich realizacji. Zagadnienie to 
stało się przedmiotem naszych 
badań, które omówimy poniżej.  

Brak przewidywalności 
i stałości

W ostatnich miesiącach we 
współpracy z partnerem tech-
nicznym1 oraz partnerem 
prawnym2 przeprowadziliśmy 
badanie rynku w postaci ogól-
nopolskiej ankiety na temat 
wpływu zmian przepisów 
prawa na wzrost kosztów reali-
zacji inwestycji infrastruktu-
ralnych. Punktem wyjścia dla 
naszych analiz był brak prze-
widywalności i stałości prawa 
dotykający przede wszystkim 
wykonawców i inwestorów, ale 
także innych uczestników 
rynku. Na bazie ankiety oraz 
naszych doświadczeń zawodo-
wych powstał raport branżo-
wy dotyczący wpływu zmian 
przepisów prawa na inwesty-
cje budowlane realizowane 
w unijnej perspektywie finan-
sowej na lata 2014-20203, 
analizujący tę tematykę za-
równo w aspekcie finansowym 
(zwiększony koszt inwestycji), 

czasowym (wpływ zmian pra-
wa na termin zakończenia in-
westycji), jak i dodatkowych 
zobowiązań dla uczestników 
procesu inwestycyjnego 
(zwiększony zakres zobowią-
zań wykonawców i inwesto-
rów).

Wyłącznie w ostatnim roku 
badanego okresu (2020 r.), 
wystąpiły przełomowe zmiany 
w podstawowych aktach praw-
nych ściśle związanych z reali-
zacją inwestycji budowlanych 
– we wrześniu 2020 r. weszła w 
życie tzw. duża nowelizacja 
Prawa budowlanego, nato-
miast z początkiem 2021  r. 
przestała obowiązywać do-
tychczasowa ustawa Prawo 
zamówień publicznych. Wpro-
wadzano również liczne nowe 
regulacje w ramach tzw. spe-
custaw covidowych.

Zmiany w trakcie 
realizacji projektów

Znacząca większość uczest-
ników badania (ponad 70 
proc.) brała udział w realizacji 
projektów, w trakcie których 
nastąpiła zmiana przepisów 
prawa mająca wpływ na 
wzrost kosztów realizacji in-
westycji. Stąd należy uznać, że 
wzrost kosztów realizacji in-
westycji z uwagi na zmiany w 
przepisach prawa jest zjawi-
skiem powszechnym.

Analizy przeprowadzone 
w raporcie dowodzą, że zmia-

ny w prawie istotnie wpłynęły 
na wzrost kosztów realizacji 
kontraktów w latach 2014 – 
2020. W tym okresie suma 
nakładów inwestycyjnych 
w  samych tylko sektorach 
budownictwa kolejowego, 
drogowego i energetycznego 
wyniosła łącznie ponad 240 
mld zł, przy czym z naszych 
badań wynika, że możliwy 
wzrost kosztów realizacji in-
westycji z tytułu zmian w 
przepisach prawa mógł wy-
nieść w badanym okresie od 
4,8 mld zł do nawet 14,4 mld 
zł. Są to zatem kwoty bardzo 
wysokie i znacząco zwiększa-
jące koszty realizacji inwesty-
cji. Na skutek zmian w przepi-
sach prawa koszty realizacji 
inwestycji mogą zwiększyć się 
aż do takiego stopnia, że wy-
nagrodzenie ustalone w 
umowie przestaje być ade-
kwatne i nie zapewnia wyko-
nawcom zakładanej rentow-
ności kontraktu, a dla zama-
wiających może wiązać się z 
przekroczeniem przewidywa-
nych budżetów.

Wychodzi zatem na to, że 
nie tylko rosnące ceny mate-
riałów i pozostałych czynni-
ków produkcji mają koszto-
twórczy wpływ na realizację 
inwestycji budowlanych, ale 
również inne czynniki prze-
kładają się na realne wzrosty 
kosztów. Zakładamy, że ten-
dencja ta z uwagi na skalę 
planowanych inwestycji i stale 
zmieniające się otoczenie 
prawne realizowanych pro-
jektów utrzyma się również 
w 2022 roku oraz w kolejnych 
latach.

Brak regulacji 
osłonowych…

Przy tej skali wzrostu kosz-
tów w związku ze zmianami 
prawa zaskakujące jest, że 
w  polskim prawie, a także 
w  kontraktach głównych za-
mawiających publicznych, 
brak jest jakichkolwiek regula-
cji, które pozwalałyby na me-
todologiczne podejście do 
szacowania tego wpływu na 
koszty ponoszone przez wyko-

nawców, a w przypadku sku-
tecznych roszczeń - ostatecz-
nie także przez zamawiają-
cych. Aspekt wpływu 
finansowego nowych przepi-
sów na wzrost kosztów realiza-
cji inwestycji powinien być 
obowiązkowo brany pod 
uwagę w ramach oceny wpły-
wu skutków regulacji przy 
nowo uchwalanych przepisach 
istotnych dla rynku infrastruk-
tury.

Z naszego doświadczenia 
wynika również, że wiele 
podmiotów realizujących 
duże inwestycje budowlane 
od dawna zmaga się z proble-
mem braku powszechnie 
przyjętych standardów ryn-
kowych w zakresie jednolite-
go podejścia metodologicz-
nego przy kalkulacji i sposo-
b i e  d o k u m e n t o w a n i a 
wzrostu kosztów inwestycji z 
uwagi na zmiany w przepi-
sach prawa. Niektóre firmy 
zwyczajnie nie wiedzą, jak 
prawidłowo dokumentować 
roszczenia, aby zamawiający 
mógł je zaakceptować. Jest to 
zjawisko bardzo niepokojące. 
Prowadzi to często do niepo-
żądanej sytuacji, w której 
pomimo przekonania obu 
stron umowy o roboty bu-
dowlane o kosztotwórczym 
wpływie zmian w przepisach 
prawa na realizację podję-
tych już przez wykonawcę 
zobowiązań, roszczenia takie 
są z góry odrzucane z uwagi 
na rzekomy brak ich prawi-
dłowego udokumentowania 
przez wykonawców. Z  na-
szych badań wynika, że pra-
wie 2/3 roszczeń z tego tytu-
łu kończy się w sądzie. 

… i potrzeba stworzenia 
dobrych praktyk

Z przeprowadzonych badań 
wyłania się zatem potrzeba 
stworzenia ram prawnych da-
jących podstawę do wypraco-
wania tzw. dobrych praktyk w 
tym zakresie, mających na celu 
także poprawne formułowanie 
klauzul kontraktów budowla-
nych co najmniej w sektorze 
zamówień publicznych. Roz-
wiązania te powinny respekto-
wać prawo wykonawcy do 
otrzymania dodatkowego wy-
nagrodzenia i / lub przedłuże-
nia terminu realizacji umowy w 
związku ze zmianami zakresu 
robót czy zwiększonymi kosz-
tami wynikającymi ze zmian 
prawa. Wypracowane mecha-
nizmy muszą stanowić także 
zabezpieczenie dla zamawiają-
cych przed próbą nadmiaro-
wego określania wpływu tych 
zmian na koszty faktycznie 
poniesione przez wykonaw-
ców. Wyniki badania mogą być 
przydatne przy określaniu 
odpowiedniej metodyki wyli-
czeń i sposobów dokumento-
wania wpływu zmian prawa na 
wzrost kosztów realizacji inwe-
stycji.

Analizowane w Raporcie 
zagadnienia są szczególnie 
istotne u progu wejścia w życie 
jednej z największych zmian w 
polskim systemie podatkowym 
oraz ubezpieczeń społecznych 
w ciągu ostatnich lat. Tzw. 
Polski Ład wszedł w życie od 1 
stycznia 2022 r., bez postulo-
wanego rocznego opóźnienia 
dla najważniejszych zmian 
podatkowych. Zmiany te – 

szczególnie z perspektywy 
przeprowadzonego przez nas 
badania – mogą mieć funda-
mentalny wpływ na wzrost 
kosztów inwestycji infrastruk-
turalnych dla wykonawców i 
inwestorów. W wyniku wpro-
wadzanych zmian wskazuje się, 
że Polska będzie mieć najbar-
dziej skomplikowany system 
podatkowy w całej Europie, co 
z pewnością przełoży się rów-
nież na wzrost kosztów realizo-
wanych inwestycji budowla-
nych. Stąd też omawiana w 
niniejszym raporcie proble-
matyka będzie miała prawdo-
podobnie jeszcze większe 
znaczenie dla inwestycji reali-
zowanych w obecnej perspek-
tywie finansowej. Przed 
uczestnikami rynku budowla-
nego w Polsce stoi więc nie 
lada wyzwanie, jeżeli chodzi o 
wypracowanie porozumienia 
na gruncie już podpisanych 
umów w zakresie zwrotu do-
datkowych kosztów z tytułu 
zmian w przepisach prawa.

Przypisy
1 Firma inżynieryjno-doradcza CCM 
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Pragmatic Solutions
3 Pełna treść raportu jest dostępna 
poprzez strony www:
https://ssw.solutions/pl/raport-o-w-
plywie-zmian-przepisow-prawa-na-
wzrost-kosztow-inwestycji-w-
-latach-2014-2020/ lub
https://ccmanagement.pl/
raport-o-wplywie-zmian-przepisow-
prawa-na-wzrost-kosztow-w-
-latach-2014-2020/

RAPORT BRANŻOWY

Zmiana prawa a wzrost kosztów 
budowy inwestycji infrastrukturalnych

Ile wyniósł lub mógł wynieść ogółem procentowy wzrost kosztu 
realizowanych inwestycji w ostatnich sześciu latach z tytułu zmian w 
przepisach prawa w stosunku do pierwotnej wartości realizowanych 
zamówień (wartości wynagrodzenia wykonawcy)? 
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adwokat, partner w SSW 
Pragmatic Solutions

Michał Lempkowski
biegły sądowy z zakresu 
budownictwa, partner 
zarządzający CCM sp. z o.o.

Jakie trudności napotkałeś w związku z określeniem wpływu zmian w przepisach prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji?
RAPORT – INWESTYCJE BUDOWLANE W LATACH  2012 -2020

Wprowadzane regulacje prawne nie określały metodyki wyliczenia 
wzrostu kosztu realizacji projektu w związku ze zmianą prawa

Brak uzgodnienia stron co do jednoznacznego sposobu 
dokumentowania wzrostu kosztu realizacji inwestycji z powodu zmian 

w przepisach prawa

Nie byłem w stanie śledzić zmian w przepisach, które mogły wpłynąć na 
wzrost kosztów realizacji inwestycji

Prawdopodobny wpływ zmiany przepisów prawa na koszty realizacji
projektu był nieistotny (pomijalny)
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