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Indeks skrótów i pojęć 

Beneficjent Inwestor (instytucja), na rzecz, którego realizowany jest kontrakt 
budowlany finansowany ze środków unijnych, którego zadaniem jest 
zlecanie innym podmiotom – firmom budowlanym realizacji inwestycji 
budowlanej 

FIDIC Międzynarodowa Federacja InŜynierów Konsultantów  

(Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). 

FS Fundusz Spójności 

IK InŜynier Kontraktu  

IPoś Instytucja Pośrednicząca 

MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Niebiorący 
udziału/ 
Niestartujący 

Firma budowlana, która nie brała dotychczas udziału w przetargach na 
kontrakty budowlane finansowane ze środków unijnych 

Oferent Firma budowlana składająca ofertę w ramach przetargu na realizację 
kontraktu publicznego finansowanego ze środków unijnych, która nie 
wygrała przetargu 

Podwykonawca Firma budowlana, która realizuje lub realizowała część kontraktu ( lub 
dostarcza niezbędne do wykonania zadania przedmioty, usługi) 
publicznego na roboty budowlane finansowanego ze środków unijnych na 
zlecenie generalnego wykonawcy robót 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

PSBFP Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych 

PZP Prawo Zamówień Publicznych 

PZPB Polski Związek Pracodawców Budownictwa  

Środki unijne Środki funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności  lub funduszy 
przedakcesyjnych 

UE Unia Europejska 

UW Urzędy Wojewódzkie 

Wykonawca Firma budowlana, która wygrała przetarg na realizuję kontraktu 
publicznego na roboty budowlane finansowany ze środków unijnych i go 
realizuje 

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 
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1 Summary 

Aim of the document 

This document presents a summary of the final report based on the evaluation research 
Problems connected with implementation of infrastructure projects implemented within 
Integrated Operational Program for Regional Development and Cohesion Fund resulting 
from changing situation on the construction market carried out by consortium of 
ECORYS Polska Ltd. and P & P Consulting Piotr Chojnowski.  

The research was conducted between the 27th of December 2007 and the 11th of April 
2008. It was commissioned by the Ministry of Regional Development (MRD).  

 

Subject and aim of the research 

As a result of changes which took place on the construction market after Poland’s 
accession to the EU, there could be observed some significant problems regarding the 
implementation of planned and ongoing investments.  

Due to this fact, the aim of the research is to identify all potential risks to implementation 
of investments, and to propose recommendations on the means that could help to make 
the implementation of investments more efficient in the next programming period.  

58 projects being implemented within Activities 1.1 and 1.6 of the Integrated Programme 
for Regional Development (IROP) were covered within this research. Only projects with 
a value of over 25 million zlotys, and 103 road and environment projects financed 
through Cohesion Fund (CF) (excluding railway projects) were analysed. 

The following questions were addressed within the scope of the research: 

� What is the profile of construction companies which implement contracts 
financed within IROP and CF?  

� What is the profile of construction companies which take part in tender 
procurements of IROP and CF?  

� Was there any increase in construction contracts value during past few years? 

� Is there an actual risk concerning the implementation of part of infrastructure 
projects implemented through IROP and FS? 

� How can support be provided for enterprises participating in tenders, so that 
problems resulting from contract execution can be solved? 

� How the existing construction companies market can be expanded? 

 

Methodology 

The research was conducted with use of the following tools: 
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� The survey questionnaires, which were addressed to 1023 construction 
companies including 417 companies which implemented projects financed 
through the CF and IROP, 85 companies which took part in tenders for projects 
financed through CF and IROP without success, and 521 companies which didn’t 
take part in tenders for CF and IROP projects;  

� The in-depth   interviews, which  were conducted with 20 beneficiaries of IROP 
and CF projects; 

� The structured telephone interviews, which were conducted with 16 Intermediary 
Institutions of IROP; 

� The in-depth  interviews which were conducted with representatives of the MRD 
(standing for Polish Association of Aid Funds Beneficiaries), construction and 
design companies and representatives of the scientific circles;  

� A focus interview which was carried out with representatives of „smaller 
companies” and large companies; 

Additionally, a panel of experts took place with the aim to prepare recommendations and 
the analysis of research results. 

 

Results of the research 

Trends observed on the Polish construction market 

Last few years were very successful for the Polish construction sector. After a long-time 
stagnation, the increase in demand for construction services was observed. As a result 
construction companies have been receiving more contracts what allowed them to use 
more efficiently their production potential, what resulted in the significant improvement 
of their financial situation. Along with the increase of construction production, a 
significant demand for construction materials appeared. However, the national production 
of materials without outside investments could not reach the level of market demand. 
Because of lack of construction materials, their prices were rising significantly. This rise 
of prices of construction materials was the main reason of the increase in prices of 
construction production. Another important reason for the increase of construction 
production prices was the rise in payments necessary to keep the employee number at a 
level of production plans. The increase in construction production prices has transferred 
to an increase in the value of contracts on the construction market. The significant 
increase in costs of construction projects in the public sector was a cause of serious 
dysfunctions.  

Apart from problems resulting from the rise in the construction production prices on the 
public procurement market, one could observe a decrease of the average number of 
tenders applying for the same contract and a decrease in differences between maximum 
and minimum offer prices. Legal regulations concerning public procurement greatly 
contributed to delays in starting of construction contracts. They were also commonly 
criticised by contractors of public procurements construction works.  

 

Characteristics of researched companies 

Main profile of activity for 52% of the researched companies is „Completion of 
construction contracts connected with constructing buildings” (classification no. 4521A). 
The highest rate of companies employed an average of 11 to 50 employees a year (full 
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time jobs) between 2004 and 2007. Since 2004 this share rose from 53% of companies in 
2004 to 57% in 2007. The rate of researched companies employing 51 to 100 persons is 
rather stable since 2004 and reached around 17%.  

Average yearly turnover from last 4 years is for the most of the researched companies 
below 10 million zl on average. Since 2004, there can be noticed a significant decrease in 
number of companies with this turnover - from 48% to 45%. 50% of companies are 
private limited companies, whereas 24% are persons running their own business (24%). 
Third place is taken by public limited companies (13%). 95% of the companies has Polish 
capital. The biggest rate of the companies is from śląskie voivodship (14%), followed by 
mazowieckie (11%), małopolskie (10%), łódzkie (8%), podlaskie (7%) and dolnośląskie 
(6%). At the same time śląskie (15%) and mazowieckie (16%)  have the most companies 
which did not take part in tenders for public contracts. 52% of researched companies use 
their own and rented specialist equipment. 15% of the researched implemented the 
contracts as their main contractor who used sub-contractors. Those companies declared 
average participation of sub-contractors in contracts which they are 
implementing/implemented as the main contractor at a level of 27,3% and a 25,7% of the 
average participation of subcontractors in full contract value. 53% out of 231 contractors 
declared that they do not/didn’t implement contracts as subcontractors, but 16% 
implemented 1-2 contracts of this character. 53% of companies didn’t implement contract 
in a consortium, 15% implemented 1 to 2 contracts, 12% from 3 to 5. 37% contractors did 
not implement contracts as a sole contractor, 18% implemented 1 to 2 contracts in this 
form, 17% from 3 to 5. 77% of companies declared their sole participation in tenders, at 
the same time 53% companies took part in a consortium, and 49% took part in them as a 
subcontractor. For 30% of all researched applicants, the maximum number of total 
completed contracts is 1 to 2, also 30% from 3 to 5, and for 24% over 5 contracts. 30% of 
researched contractors indicated that total value of contracts implemented by them is 
between 5.1 and 10 million zl. For 10% from 10.1 to 50 million and for 14% over 50 
million.  

The information received from respondents show that each researched company (653 out 
of 1023 responded to that question in the research) could implement an average minimum 
of 3,6 contracts for construction works financed from EU sources, that is around 2350 
without endangering projects currently being implemented.  

Companies can implement more contracts of an average value of 50.1 million PLN what 
means that the market of this group of respondents is around 32,715,3 millions PLN in 
total. Current contractors alone, declare a possibility to implement contracts for 70.,6 
million PLN each, whereas tenderer – 44,8 million, and those not participating 21,4 
million. 

 

Problems 

Most of the problems identified within the research and connected with preparation and 
implementation of IROP and CF investments can be considered as typical for most of 
undertakings which require grants and commissioning in a mode presented in the public 
procurement law. For the investors such problems are: difficulties with proper conducting 
activities in the pre-project phase, long time of grant application reviewing, problems 
with selection of a project office which ensures good quality, problems with sound 
contractor, problems with settling contracts not mentioned in the agreement with the 
contractor, problems with contractors who disregard the need of keeping a proper timing 
and quality of contracts.  
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Representatives of construction companies who took part in the research most often 
indicated: errors in project documentation, using lump sum remuneration which is very 
difficult for the contractor, difficulty in settling contracts not mentioned in agreement, 
complicated reporting.  

 

Reasons for identified problems  

The research showed that most of the problems identified at the construction market of 
investments financed within IROP and CF result from the shortage of qualified staff. This 
situation is connected with opening of the western labour markets for Polish citizens, as 
well as underestimation by employers of advantages resulting from investments into 
development of employees and their reluctance to bear the cost of raising employees’ 
qualifications. Moreover, identified problems result from low level of wages in the sector. 

In particular, at the stage of investments preparation the following reasons for problems 
were identified: 

� Lack of experiences of companies in carrying out UE funded contracts; 

� Lack of experiences of companies in conducting many investments at the same 
time; 

� Low qualifications of beneficiaries; 

� Lack of understanding of beneficiaries for the importance of right preparation of 
investments;  

� Improper planning of the investment’s budget; 

� Shortage of good quality design companies; 

� Lack of clear technological standards for environment protection investments. 

At the stage of contractors’ selection the following reasons for problems were identified: 

� Abusing by tenderers of the right for appeals and protests; 

� Insufficient experience of persons responsible for preparation of Terms of 
References and resulting from this situation low quality of ToR; 

� Improper interpretation of regulations concerning establishing of contract’s value 
and content of ToR; 

� Underestimation of investments budgets; 

� Lack of carefulness in preparation of ToRs’ contents; 

� Lack of exclusion procedure for unreliable contractors; 

At the stage of contracts execution the following key problems were highlighted: 

� Lack of financial means of clients allocated for advance payments for 
contractors; 

� Lack of legal and financial tools to withdraw from an agreement with unreliable 
contractor, and 

� Lack of qualified personnel in institutions responsible for construction 
supervision.  
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Demand and supply of construction services 

Analysis of factors forming the demand for construction services gives the basis to await 
the increase in demand for this kind of services in 2008-2015, especially in the public 
procurement segment. Demand in the private procurement segment will grow less 
significantly.  

The analysis of conditions of supply of construction contract does not give suggest a 
significant increase in the supply in 2008-2015. In years to come there can be more 
problems connected with implementation of infrastructure investments financed from EU 
funds.  

 

Recommendations 

The increase in production potential of construction companies to satisfy the demand will 
be very difficult to achieve unless there is a rise in salaries in the construction sector in 
Poland making the employees more loyal. Education should be supported: trainings for 
the unemployed and employees from other sectors of economy, development of 
vocational education, initiatives aimed at better vocational preparation of university 
graduates.  

Proposed developments in implementation of undertakings co-financed from EU funds 
are: de-bureaucratisation of procedures, putting order into the spatial management, 
putting order into the issues of competence and responsibility of units making decisions 
on infrastructure investments, using contracts with unit price remuneration, possibility of 
making advance payments for construction contracts, specifying legal regulations, using 
examples at the level of preparing the investment and contracting together with 
overseeing the works, organising trainings for persons who take care of preparation and 
implementation of construction investments financed from European funds. A detailed 
list of recommendations is presented in appendix 6.1.  
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2 Streszczenie 

Cel dokumentu 

Niniejszy dokument przedstawia streszczenie raportu końcowego opracowanego w 
ramach badania ewaluacyjnego „Analiza problemów związanych z realizacją projektów 
infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających 
ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym” zrealizowanego przez konsorcjum 
firm: ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz P & P Consulting Piotr Chojnowski.  

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27 grudnia 2007 r. do 11 kwietnia 2008 r. 
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).  

 

Przedmiot i cel badania 

W wyniku zmian, jakie nastąpiły na rynku przedsiębiorstw budowlanych po wejściu 
Polski do UE zaobserwowano istotne zagroŜenia dla realizacji zaplanowanych i 
bieŜących inwestycji.  

W związku z powyŜszym celem badania jest identyfikacja wszystkich potencjalnych 
zagroŜeń dla realizacji inwestycji, a z drugiej strony opracowanie rekomendacji 
odnoszących się do środków zapobiegawczych, które usprawniłyby realizację 
inwestycji w kolejnym okresie programowania. 

Przedmiotem badania było 58 projektów o wartości powyŜej 25 milionów złotych 
realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz 1.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz 103 projekty drogowe i środowiskowe współfinansowane z 
Funduszu Spójności (FS) (z wyłączeniem projektów kolejowych). 

W ramach badania starano się uzyskać odpowiedzi na następujące kluczowe pytania 
badawcze: 

� Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw budowlanych realizujących kontrakty 
finansowane ze środków ZPORR i FS?  

� Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw budowlanych biorących udział w 
postępowaniach przetargowych projektów ZPORR i FS?  

� Czy w ostatnich latach miał miejsce faktyczny wzrost wartości kontraktów 
budowlanych? 

� Czy istnieje faktyczne zagroŜenie realizacji części projektów infrastrukturalnych 
finansowanych ze środków ZPORR i FS? 

� W jaki sposób moŜna udzielić pomocy przedsiębiorstwom biorącym udział w 
postępowaniach, aby zaŜegnać problemy występujące w realizacji kontraktów? 

� W jaki sposób moŜna powiększyć istniejący rynek przedsiębiorstw 
budowlanych? 
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Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone wśród: 

� 1023 przedsiębiorstw budowlanych - w oparciu o wywiad kwestionariuszowy - w 
tym z 417 firmami, które realizowały projekty finansowane z FS lub  ZPORR, 85 
z firmami, które brały udział w przetargach na projekty finansowane z FS lub 
ZPORR, ale tych przetargów nie wygrały, oraz 521 firmami, które nie brały 
udziału w przetargach na projekty FS lub ZPORR, 

� 20 beneficjentów projektów ZPORR i FS - w oparciu o wywiad indywidualny, 

� 16 IPoś ZPORR - w oparciu o ustrukturyzowany wywiad telefoniczny, 

� Przedstawicieli MRR, Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy 
Pomocowych, firm budowlanych i projektowych, oraz przedstawicielami 
środowiska naukowego - w oparciu o wywiady indywidualne, 

� Przedstawicieli małych i duŜych firm - w oparciu o 2 wywiady fokusowe. 

Ponadto przeprowadzono takŜe panel ekspertów mający na celu wypracowanie 
konkretnych rekomendacji oraz analizę ekspercką rezultatów badania. 

 

Rezultaty 

Zjawiska obserwowane na polskim rynku budowlanym 

Ostatnie lata to dla polskiego sektora budowlanego okres bardzo pomyślny. Po 
długotrwałym okresie dekoniunktury pojawił się duŜy popyt na usługi budowlane. 
Przedsiębiorstwa budowlane zaczęły uzyskiwać zamówienia, dzięki którym mogły w 
wysokim stopniu wykorzystać swój potencjał produkcyjny, co z kolei wpłynęło na 
znaczną poprawę ich sytuacji finansowej. Z rozwojem produkcji budowlanej wzrastało 
istotnie zapotrzebowanie na materiały budowlane. Szybko okazało się, Ŝe krajowa 
produkcja tych materiałów, bez inwestycji, nie moŜe być zwiększona do poziomu 
wynikającego z zapotrzebowania na rynku. Efektem niedoboru materiałów budowlanych 
był znaczący wzrost ich cen. Ten z kolei stanowił podstawową przyczynę podwyŜki cen 
produkcji budowlanej, na którą złoŜył się dodatkowo wzrost płac w wykonawstwie 
budowlanym, niezbędny dla utrzymania potrzebnego do realizacji produkcji stanu 
kadrowego przedsiębiorstw. Wzrost cen produkcji budowlanej przełoŜył się na wzrost 
wartości kontraktów zawieranych na rynku budowlanym. Zjawisko nadspodziewanie 
wysokiej podwyŜki kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych w 
segmencie zamówień publicznych było powodem powaŜnych zakłóceń. 

Poza zakłóceniami na rynku zamówień publicznych wynikającymi ze wzrostu cen 
produkcji budowlanej zaobserwowano takŜe spadek średniej liczby oferentów 
ubiegających się o jedno zamówienie oraz zmniejszanie się róŜnic pomiędzy maksymalną 
a minimalną ceną ofertową. Obowiązujące regulacje prawne dotyczące udzielania 
zamówień publicznych w znacznym stopniu przyczyniały się do opóźniania terminów 
rozpoczęcia kontraktów budowlanych wynikającego z długotrwałych procedur 
odwoławczych i protestów. Procedury te były teŜ powszechnie krytykowane przez 
wykonawców zamówień publicznych na roboty budowlane.  

Charakterystyka przebadanych przedsiębiorstw 

Głównym profilem działalności dla 52% przebadanych firm jest „Wykonywanie 
kontraktów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków” (nr klasyfikacji 
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4521A). Największy odsetek firm zatrudniał średnio rocznie od 11 do 50 pracowników 
(pełne etaty) w latach 2004-2007. Od 2004 r. odsetek ten wzrósł z 53% firm w 2004 do 
57% w 2007 r. Odsetek zbadanych firm zatrudniających od 51 do 100 osób jest w miarę 
stały od 2004 r. i oscyluje wokół 17% rynku usług budowlanych. Średnioroczne obroty z 
ostatnich 4 lat dla największej liczby przebadanych firm wynoszą poniŜej 10 mln zł. Od 
roku 2004 widoczny jest w tym zakresie wyraźny spadek liczby firm o takich obrotach - z 
48% firm do 45% firm. Połowa (50%) firm to spółki z o.o. a 24% to prowadzący 
indywidualną działalność gospodarczą (24%). Na trzecim miejscu występują spółki 
akcyjne (13%). AŜ 95% firm posiada polski kapitał.  

Największy odsetek ma siedzibę w województwie śląskim (14%), następnie:  
mazowieckim (11%), małopolskim (10%), łódzkim (8%), podlaskim (7%) i dolnośląskim 
(6%). Jednocześnie w śląskim (15%) i mazowieckim (16%) jest najwięcej firm, które nie 
brały udziału w przetargach na kontrakty publiczne.  

52% przebadanych firm działa w oparciu zarówno o własny jak i wypoŜyczany sprzęt 
specjalistyczny. 15% przebadanych realizowało kontrakty jako główny wykonawca 
korzystający z podwykonawstwa. Firmy te zadeklarowały średni udział podwykonawców 
dla kontraktów, które realizowały/ realizują jako główny wykonawca korzystający z 
podwykonawców na poziomie 27,3 % i 25,7% średni udział podwykonawców w wartości 
kontraktu.  

Na 231 wykonawców, którzy realizowali kontrakty finansowane ze środków unijnych 
53% zadeklarowało, iŜ nie realizowało (nie realizuje) kontraktów jako podwykonawca, 
ale 16% zrealizowało od 1-2 kontraktów w tym charakterze. W konsorcjum nie 
realizowało (nie realizuje)  kontraktów 53% firm, 15% realizowało od  1 do 2, a 12% od 
3 do 5 kontraktów. 37% wykonawców nie realizowało kontraktu jako jedyny 
wykonawca, 18 % realizowało w tej formie od 1 do 2 kontraktów, 17% od 3 do 5. AŜ 
77% firm spośród zainteresowanych ubieganiem się o kontrakty publiczne w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2013 planuje samodzielny udział w przetargach, 
jednocześnie 53% udział w konsorcjum, a 49 % udział jako podwykonawca. Dla 30% 
wszystkich przebadanych wykonawców maksymalna liczba łącznie realizowanych 
kontraktów wynosi od 1 do 2, równieŜ dla 30% od 3 do 5, a dla 24% powyŜej 5 
kontraktów. 30% przebadanych wykonawców wskazywało, iŜ łączna wartość 
zrealizowanych/ realizowanych przez nich kontraktów wynosi od  5,1 do 10 mln zł. Dla 
10% od 10,1 mln do 50 mln, a dla 14% powyŜej 50 mln. Przedsiębiorstwa, które 
stwierdziły, iŜ posiadają potencjał do realizacji kolejnych kontraktów na roboty publiczne 
(64% badanych firm) mogłyby jeszcze zrealizować średnio min. 3,6 kontrakty na roboty 
budowlane finansowane ze źródeł UE. To oznacza, Ŝe biorące udział w badaniu 
przedsiębiorstwa byłyby w stanie zrealizować w sumie około 2350 kontraktów bez 
zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów.  

Firmy, które oceniły Ŝe posiadają potencjał do realizacji kolejnych kontraktów 
publicznych, są w stanie jeszcze zrealizować kontrakty średnio na wartość 50,1 mln zł, co 
by oznaczało, Ŝe rynek tej grupy respondentów moŜna szacować na około 32.715,3 mln 
zł. Obecni wykonawcy deklarują moŜliwość zrealizowania jeszcze średnio kontrakty na 
kwotę 70,6 mln kaŜdy, natomiast oferenci – 44,8 mln, a nie biorący udziału w 
przetargach - 21,4 mln. 

Problemy 

Większość z rozpoznanych w wyniku badań problemów związanych z przygotowaniem i 
realizacją inwestycji ZPORR i FS moŜna zaliczyć do typowych dla ogółu przedsięwzięć 
wymagających przyznania dotacji budŜetowych i udzielenia zamówień w trybie 
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przewidzianym w prawie zamówień publicznych. Problemy te dla beneficjentów wiąŜą 
się w sposób szczególny z:  

• Prawidłowym przeprowadzeniem działań w fazie przedprojektowej,  

• Długim czasem rozpatrywania wniosków o dotacje,  

• Wyborem gwarantującego dobrą jakość biura projektów,  

• Wyborem rzetelnego wykonawcy kontraktów,  

• Rozliczaniem kontraktów nieuwzględnionych w umowie z wykonawcą,  

• Nierzetelnymi wykonawcami niewywiązującymi się z zapisanego w umowie tempa i 
jakości kontraktów.  

Najczęściej wskazywanymi przez uczestniczących w badaniach przedstawicieli 
przedsiębiorstw budowlanych utrudnieniami są:  

� Wady dokumentacji projektowej,  

� Stosowanie w umowach o roboty budowlane bardzo niekorzystnego dla wykonawcy 
wynagrodzenia ryczałtowego,  

� Trudności z rozliczaniem kontraktów nieuwzględnionych w umowie (tzw. robót 
dodatkowych) oraz  

� Skomplikowana sprawozdawczość.  

Przyczyny problemów 

Podstawową Przyczyną większości zidentyfikowanych w ramach badania problemów na 
rynku kontraktów budowlanych realizowanych ze środków unijnych jest brak 
wykwalifikowanej kadry , co wynika z: 

• Otwarcia zachodnich rynków pracy,  

• Niedoceniania przez pracodawców korzyści z inwestowania w kapitał ludzki, oraz  

• Niechęci pracodawców do ponoszenia kosztów uczestnictwa w przygotowaniu do 
pracy osób zainteresowanych nabyciem kwalifikacji.  

Ponadto problemy te związane są takŜe z niskim poziomem zarobków w sektorze. 

Na etapie przygotowania projektów zidentyfikowano następujące główne źródła 
problemów: 

� Brak doświadczenia firm w realizacji w kontraktach unijnych, 

� Brak doświadczenia firm w realizacji wielu kontraktów równocześnie, 

� Słabe kwalifikacje beneficjentów, 

� Niedocenianie przez beneficjentów znaczenia właściwego przygotowania 
inwestycji, 

� Nieprawidłowe planowanie budŜetu inwestycji, 

� Brak wystarczającej ilości dobrych firm projektowych,  

� Brak jasnego określenia standardów technologicznych dla inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska. 

Na etapie wyboru wykonawców zidentyfikowano następujące źródła problemów: 

� NaduŜywanie przez oferentów prawa do odwołań i protestów, 
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� Niewystarczające przygotowanie osób opracowujących SIWZ i wynikająca z 
tego niska jakość SIWZ, 

� Niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących ustalania wartości zamówienia 
oraz kształtowania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

� Niedoszacowania budŜetów inwestycji,  

� Brak staranności w przygotowaniu treści umów, 

� Brak instytucji wykluczenia nierzetelnego wykonawcy. 

Na etapie realizacji kontraktów budowlanych zidentyfikowano następujące źródła 
problemów: 

� Brak środków Zamawiającego na stosowanie zaliczek dla wykonawców, 

� Brak narzędzi prawnych i finansowych, pozwalających Zamawiającemu na 
odstąpienie od umowy z nierzetelnym wykonawcą, 

� Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry w jednostkach podejmujących się 
sprawowania nadzoru na budowie. 

Popyt i podaŜ usług budowlanych 

Analiza czynników kształtujących popyt na usługi budowlane daje podstawę do tego, by 
oczekiwać wzrostu popytu na te usługi w latach 2008-2015, szczególnie w segmencie 
zamówień publicznych. Popyt w segmencie zamówień prywatnych wzrośnie mniej. 

Analiza uwarunkowań podaŜy kontraktów budowlanych nie daje podstaw do 
prognozowania istotnego zwiększenia tej podaŜy w latach 2008-2015. W nadchodzących 
latach mogą nadal występować, a nawet narastać problemy z realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych finansowanych z funduszy europejskich. 

Rekomendacje 

Zwiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw budowlanych do poziomu 
zapewniającego zaspokojenie istotnie zwiększonego popytu będzie bardzo trudne, jeŜeli 
wynagrodzenia w sektorze budowlanym nie będą na tyle duŜe, by praca w wykonawstwie 
budowlanym w Polsce była bardziej atrakcyjna niŜ praca za granicą lub praca w innych 
sektorach gospodarki. Dlatego teŜ naleŜy wspierać działania edukacyjne mające na celu 
podniesienie kwalifikacji pracowników zarówno wykonawców jak i beneficjentów oraz 
poszerzenie podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze. MoŜna tego dokonać  
poprzez opracowanie i rozpowszechnienie systemu szkoleń dla bezrobotnych i 
pracowników innych branŜ, wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego, oraz inicjatyw 
mających na celu lepsze przygotowanie zawodowe absolwentów uczelni (np. poprzez 
rozwój oferty studiów podyplomowych z zakresu zrządzania kontraktami budowlanymi).  

Proponowane usprawnienia w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy 
unijnych to: 

i. Odbiurokratyzowanie procedur,  

ii. Uporządkowanie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego,  

iii.  Uporządkowanie spraw dotyczących kompetencji i odpowiedzialności jednostek 
podejmujących decyzje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych,  

iv. Stosowanie umów z wynagrodzeniem kosztorysowym,  

v. UmoŜliwienie zaliczkowania kontraktów budowlanych,  
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vi. Uściślenie przepisów prawnych, stosowanie sprawdzonych wzorców FIDIC na 
etapie przygotowania inwestycji oraz kontraktowania i nadzorowania robót (bez 
swobodnego wyłączania niektórych zapisów FIDIC przez beneficjentów; 
szczególnie związanych z waloryzacją kontraktów),  

vii.  Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją 
inwestycji budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych.  

Szczegółową listę rekomendacji prezentuje załącznik 7.1. 
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3 Wprowadzenie 

PoniŜszy dokument przedstawia raport końcowy opracowany w ramach badania 
ewaluacyjnego „Analiza problemów związanych z realizacją projektów 
infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających 
ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym” zrealizowanego przez konsorcjum 
firm: ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz P & P Consulting Piotr Chojnowski.  

Badanie zostało wykonane w okresie od 27 grudnia 2007 r. do 11 kwietnia 2008 r. na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR).  

Rozdział 4 poświęcony jest skrótowemu opisowi metodologii badawczej. W rozdziale 5.1 
przedstawiono obraz rynku kontraktów budowlanych, w tym strukturę rynku 
budowlanego oraz zjawiska zaobserwowane na rynku w ostatnim okresie. Rozdział 5.2 
przedstawia opis problemów w realizacji kontraktów budowlanych finansowanych ze 
środków unijnych, a 5.3 zagroŜenia dla realizacji kontraktów. W rozdziałach 5.4 i 5.5 
starano się zidentyfikować źródła pojawiających się problemów oraz propozycje ich 
eliminacji w opiniach respondentów. Rozdziały 5.6 i 5.7 poświęcone są prognozie popytu 
i podaŜy na usługi budowlane. Wnioski i rekomendacje z badania przedstawiono w 
rozdziale 6. 

Zespół badawczy pragnie gorąco podziękować wszystkim przedstawicielom MRR 
zaangaŜowanym w realizacje badania, za ich wsparcie i pomoc, a szczególnie: pani Alicji 
Weremiuk z Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych oraz panu 
Jakubowi Jąkalskiemu z Departamentu WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego za 
cenne uwagi w fazie strukturyzacji badania. 

Warto zaznaczyć takŜe, iŜ badanie spotkało się z bardzo przychylnym odbiorem wśród 
respondentów. Wielu z nich – szczególnie firmy uczestniczące w wywiadach fokusowych 
- oczekują na zorganizowanie kolejnych tego typu spotkań, które pozwoliłoby 
zweryfikować, jakie skutki odniosło przeprowadzone badanie ewaluacyjne. Podczas 
rozmów podkreślono chęć praktycznej oceny stopnia wdroŜenia rekomendacji oraz 
budowania długofalowej polityki konsultacji i wymiany doświadczeń, mających na celu 
usprawnienie procesu realizacji inwestycji budowlanych w Polsce. 

 

3.1 Kontekst badania 

Dzięki moŜliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej (UE) Polska ma szansę w 
krótkim czasie znacząco zmniejszyć dystans cywilizacyjny dzielący nas od krajów 
wysokorozwiniętych. Istnieją jednak obawy, Ŝe nasz kraj nie zdoła tej szansy dobrze 
wykorzystać. Coraz częściej wyraŜane są opinie, Ŝe realizacja niezwykle potrzebnych 
społeczeństwu i gospodarce inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze 
środków unijnych postępuje zbyt wolno i jest mało moŜliwe, by udało się osiągnąć 
ambitne cele wyznaczone w rządowych programach rozwojowych.  
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Potrzeba podjęcia działań na rzecz usprawnienia realizacji kontraktów budowlanych 
finansowanych ze źródeł unijnych jest uwaŜana za jedną z najpilniejszych potrzeb 
polskiej gospodarki. Propozycje w tym zakresie zgłaszane są często na konferencjach 
poświęconych problematyce budownictwa. Podczas jednej z takich konferencji, 
zorganizowanej w lutym 2007 r. przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
(PZPB) sformułowano następujące postulaty: 

� „Po pierwsze: W sytuacji dynamicznej zmiany cen czynników produkcji 
preferowaną formą wynagrodzenia za roboty budowlane powinno być 
wynagrodzenie kosztorysowe z umownymi zapisami o sposobie, czasie i 
podstawach jego zmiany. 

� Po drugie: Opracowane kosztorysy inwestorskie określające dla zamawiającego 
wartość kontraktów budowlanych powinny być aktualizowane na dzień otwarcia 
ofert. 

� Po trzecie: Zamawiający roboty budowlane powinien dysponować rezerwą 
środków na pokrycie nadzwyczajnych wydatków wynikających z umowy, które są 
przypisane ryzyku zamawiającego. 

� Po czwarte: Przyjęcie krajowych zasad zawierania i realizacji kontraktów 
budowlanych w oparciu o procedury FIDIC, ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji finansowanych ze środków publicznych i pomocowych UE.” 

Przytoczone postulaty trafnie wskazują kierunki działań zmierzające do tego, aby 
wykonawcy kontraktów budowlanych mogli bez przeszkód realizować inwestycje 
zamiast zmagać się z utrudnieniami występującymi powszechnie przy realizacji 
zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Postulaty te jednak warto było 
skonfrontować z opiniami przedsiębiorców, beneficjentów, przedstawicieli regionalnej i 
centralnej administracji, czego dokonano w ramach badania, którego rezultaty 
zaprezentowano w poniŜszym dokumencie. 

Raport ten prezentuje wyniki badania mającego na celu identyfikację problemów i 
zagroŜeń związanych z realizacją inwestycji budowlanych współfinansowanych z 
funduszy unijnych. W raporcie próbowano takŜe odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
moŜna zapobiegać lub teŜ minimalizować pojawiające się na tym rynku problemy i 
zagroŜenia. 

 

3.2 Przedmiot i zakres badania 

Przedmiotem badania było 58 projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz 1.6 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), tzn. projekty 
o wartości powyŜej 25 milionów złotych oraz 103 projekty drogowe i środowiskowe 
współfinansowane ze środków Funduszu Spójności (FS) (z wyłączeniem projektów 
kolejowych). 

W szczególności, badaniem objęci zostali następujący respondenci, którzy posiadają 
odpowiednią wiedzę na temat problemów, przed jakimi stoi sektor budowlany w Polsce: 

a. Przedsiębiorstwa budowlane realizujące inwestycje infrastrukturalne 
finansowane w ramach ZPORR i FS; 
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b. Przedsiębiorstwa budowlane biorące udział w postępowaniach przetargowych na 
realizację projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR i FS z wyłączeniem 
przedsiębiorstw wymienionych w pkt. a; 

c. Przedsiębiorstwa budowlane niebiorące udziału w postępowaniach 
przetargowych na realizację inwestycji finansowanych w ramach ZPORR i 
Funduszu Spójności, wybrane z operatu Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) dostarczonego przez Zamawiającego; 

d. Beneficjenci końcowi projektów infrastrukturalnych ZPORR i FS, którzy 
napotkali w realizacji kontraktów problemy ze strony wykonawców. 

Ponadto badaniem zostali objęci wybrani w porozumieniu z Zamawiającym: 

a. Przedstawiciele organizacji sektora budowlanego; 

b. Eksperci akademiccy zajmujący się problematyką sektora budowlanego; 

c. Przedstawiciel MRR odpowiedzialny za zarządzanie FS i Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ); 

d. Przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich (UW) odpowiedzialni za inwestycje 
infrastrukturalne w kaŜdym z regionów, oraz 

e. Przedstawiciele firm projektowych działający w branŜy budowlanej. 

W ramach badania starano się uzyskać odpowiedzi na następujące kluczowe pytania 
badawcze: 

� Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw budowlanych realizujących kontrakty 
finansowane ze środków ZPORR i FS?  

� Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw budowlanych biorących udział w 
postępowaniach przetargowych projektów ZPORR i FS?  

� Czy w ostatnich latach miał miejsce faktyczny wzrost wartości kontraktów 
budowlanych? 

� Czy istnieje faktyczne zagroŜenie realizacji części projektów infrastrukturalnych 
realizowanych ze środków ZPORR i FS? 

� W jaki sposób moŜna udzielić pomocy przedsiębiorstwom biorącym udział w 
postępowaniach, aby zaŜegnać problemy występujące w realizacji kontraktów? 

� W jaki sposób moŜna powiększyć istniejący rynek przedsiębiorstw 
budowlanych? 

Szczegółowy zakres badania prezentuje poniŜsza tabela: 
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Tabela 1 Zakres badania 

Moduły Pytanie Uszczegółowienie 
1.1 Jaka jest charakterystyka 
przedsiębiorstw budowlanych 
realizujących kontrakty finansowane ze 
środków ZPORR i FS? 

1.2 Opracowanie charakterystyki 
przedsiębiorstw realizujących kontrakty 
w ramach poszczególnych rodzajów 
projektów ZPORR oraz FS (zestaw cech 
wspólnych) 

 Struktura przedsiębiorstw realizujących kontrakty ze szczególnym uwzględnieniem: 
- podklas PKD 
- liczby równolegle realizowanych kontraktów 
- moŜliwości zaangaŜowania w kolejne kontrakty 
- liczby pracowników (wg PKD oraz podanego w kwestionariuszu średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat) 
- zarejestrowania siedziby w Polsce lub poza Polską 
- korzystania/niekorzystania z podwykonawców w badanych projektach 
- zawiązywania/niezawiązywania konsorcjów w badanych projektach 
- wyposaŜenia w specjalistyczny sprzęt 
- średniorocznych obrotów z ostatnich trzech lat 

Moduł 1 – 
monitorin-
gowy 

1.3 Jaka jest charakterystyka 
przedsiębiorstw budowlanych biorących 
udział w postępowaniach przetargowych 
projektów ZPORR i FS? 

- struktura przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniach przetargowych projektów ZPORR i FS – w podziale uwzględnieniem jak wyŜej. 

2.1 Czy w ostatnich latach miał miejsce 
faktyczny wzrost wartości kontraktów 
budowlanych? 

- identyfikacja przyczyn tego zjawiska, np.: 
� wystąpienie hossy inwestycyjnej 
� stosowanie przez zamawiających praktyk zniechęcających do realizacji kontraktów (przerzucanie odpowiedzialności na wykonawców) 
� wzrost cen materiałów budowlanych 
� odpływ fachowej siły roboczej, inne (jakie?) 

- identyfikacja skutków tego zjawiska, np.: 
� Odstępstwa od realizowanych kontraktów przez wykonawców (w jakim stopniu zakłócają realizację projektów?)  
� Problemy z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na realizację kontraktów przez instytucje realizujące projekty (w jakim stopniu 

zakłócają realizację projektów?), inne (jakie?) 
2.2 Czy istnieje faktyczne zagroŜenie 
realizacji tylko części projektów 
infrastrukturalnych realizowanych ze 
środków ZPORR i FS? 

- Jaki procent przedsiębiorstw nie jest w stanie przyjąć kolejnego zlecenia? 
- Jaki procent przedsiębiorstw ma problemy z realizacją obecnego zlecenia (np. brak pracowników, zbyt duŜo realizowanych jednocześnie 

kontraktów?) 

 
Moduł 2 – 
identyfika-
cja 
zagroŜeń w 
realizacji 
projektów 

2.3 W jaki sposób moŜna udzielić 
pomocy przedsiębiorstwom biorącym 
udział w postępowaniach, aby zaŜegnać 
problemy występujące w realizacji 
kontraktów? 

- Jakie są główne problemy przedsiębiorców przeszkadzające w realizacji kontraktów? 
- Czy Zamawiający jest w stanie je rozwiązać? 
- W jakim procencie projektów przedsiębiorstwo budowlane realizujące projekt zakłóciło realizację inwestycji? (np. wykonawca odstąpił od 

wykonania projektu?) 

3.1 W jaki sposób moŜna powiększyć 
istniejący rynek przedsiębiorstw 
budowlanych? 

 

- Czy przedsiębiorstwa niestartujące w przetargach na realizację kontraktów w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych są 
zainteresowane ich realizacją? 

- Dlaczego część przedsiębiorców budowlanych nie startuje w postępowaniach? 
- Co naleŜałoby zrobić, aby przedsiębiorcy budowlani przystąpili do postępowań? 

Moduł 3 - 
reakcja na 
zidentyfi-
kowane 
zagroŜenia 3.2 Analiza i prognoza do 2015 dotycząca kształtowania się popytu przedsiębiorstw na usługi budowlane w podziale na sektor prywatny i publiczny (w tym projekty współfinansowane ze środków 

unijnych). 
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4 Metodologia oraz organizacja badania 

W poniŜszym rozdziale zaprezentowano główne załoŜenia metodologiczne. Szczegółową 
metodologię prezentuje Raport metodologiczny, który został opracowany w początkowej 
fazie realizacji badania. Dokument ten zawiera opis zastosowanych narzędzi badawczych. 

 

4.1 Metody i techniki badawcze 

Wywiad kwestionariuszowy 

W ramach tzw. Modułu monitoringowego badania (zob. Tabela 1, str. 18), który miał na 
celu opracowanie charakterystyki przedsiębiorstw budowlanych realizujących kontrakty 
finansowane ze środków ZPORR i FS oraz przedsiębiorstw budowlanych biorących 
udział w postępowaniach przetargowych projektów ZPORR i FS, przeprowadzono 502 
wywiady kwestionariuszowe PAPI („pen and paper interview”). Pozostałe 521 
wywiadów zrealizowano wśród firm niebiorących udziału w przetargach na projekty FS i 
ZPORR, wybranych z operatu GUS.  

Wywiady te zrealizowano w oparciu o kwestionariusz z następującymi respondentami 
(szczegółowe informacje na temat kwestionariusza i próby zaprezentowano w 
załączniku): 

1. 417 firmami, które realizowały projekty finansowane z FS oraz ZPORR,  

2. 85 firmami, które brały udział w przetargach na projekty finansowane z FS, 
ZPORR, ale nie wygrały, 

3. 521 firmami, które nie brały udziału w przetargach na projekty FS, ZPORR 
(wybrane z operatu GUS). 

Rezultaty wywiadów kwestionariuszowych zostały zaprezentowane w raporcie 
tabelarycznym oraz na wykresach (zob. załącznik 7.4).  

 

Analiza danych z wywiadu 

Analiza danych z wywiadu kwestionariuszowego pozwoliła na stworzenie klasyfikacji 
przedsiębiorstw zaprezentowanej w rozdziale 5.1.1 oraz na wykresach umieszczonych w 
załączniku. 

Klasyfikacja przedsiębiorstw została przygotowana w oparciu o następujące kategorie:  

• Podklasa PKD,  

• Liczba równolegle realizowanych kontraktów,  

• MoŜliwości zaangaŜowania w kolejne kontrakty,  
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• Liczba pracowników (wg PKD oraz podanego w kwestionariuszu 
średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat),  

• Zarejestrowanie siedziby w Polsce lub poza Polską,  

• Korzystanie/niekorzystanie z podwykonawców w badanych projektach,  

• Zawiązywanie/niezawiązywanie konsorcjów w badanych projektach,  

• WyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt, średnioroczne obroty z ostatnich trzech 
lat. 

 

Wywiad indywidualny  

W ramach tzw. Modułu 2 dotyczącego identyfikacji zagroŜeń realizacji projektów 
przeprowadzono: 

� 20 wywiadów indywidualnych z beneficjentami projektów ZPORR i FS, 

� wywiady z przedstawicielem MRR oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Beneficjentów Funduszy Pomocowych, 

� 2 wywiady z firmami budowlanymi oraz 2 z projektowymi, 

� 2 wywiady z przedstawicielami środowiska naukowego. 

 

Wywiad telefoniczny 

Ponadto w ramach tzw. Modułu 2 dotyczącego identyfikacji zagroŜeń realizacji 
projektów przeprowadzono 16 wywiadów telefonicznych z IPoś ZPORR na temat 
zagroŜeń realizacji kontraktów na roboty budowlane finansowane ze źródeł unijnych. 

 

Wywiad fokusowy 

W celu zidentyfikowania pomysłów odnoszących się do tego, w jaki sposób rozszerzyć 
rynek przedsiębiorstw budowlanych biorących udział w postępowaniach, w ramach tzw. 
Modułu 3 badania przeprowadzono wywiad fokusowy wśród małych przedsiębiorstw 
wskazanych przez Zamawiającego, które rozpoczęły realizację w konsorcjum duŜych 
kontraktów budowlanych finansowanych ze źródeł ZPORR i FS w konsorcjum. 

Ponadto, przeprowadzono takŜe wywiad fokusowy z „duŜymi przedsiębiorstwami” 
(zatrudniającymi powyŜej 250 pracowników) w celu poznania ich opinii na temat 
istniejących na rynku barier w realizacji kontraktów budowlanych oraz propozycji ich 
eliminacji.  

 

Analiza ekspercka i panel ekspertów 

Po zakończeniu w/w etapów badania opracowano wstępną wersję raportu, 
wykorzystującą wyniki analizy eksperckiej oraz analizę danych pochodzących z badania 
kwestionariuszowego. Rezultaty przeprowadzonych analiz zostały przedyskutowane 
podczas panelu ekspertów, w którym wzięło udział 6 osób (dodatkowo, jedna osoba 
przesłała swoje uwagi do raportu przed rozpoczęciem panelu). 
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4.2 Organizacja badania 

Harmonogram prac 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27 grudnia do 11 kwietnia 2008 r. 
Szczegółowy harmonogram badania zaprezentowano poniŜej. 

Tabela 2 Harmonogram prac 

Termin zrealizowany ETAP 
27 grudnia 2007 r. Podpisanie umowy 

2 stycznia 2008 r. I spotkanie z Zamawiającym 

7 stycznia II spotkanie z Zamawiającym 

21 stycznia 2008 r. Przekazanie wersji wstępnej raportu metodologicznego 

28 stycznia 2008 r. Przekazanie wersji końcowej raportu metodologicznego 

1 lutego – 4 marca 2008 r. Realizacja terenowa badania ilościowego 

1 -24 lutego 2008 r. Wywiady indywidualne z przedstawicielami beneficjentów projektów ZPORR i FS 

1 – 9 marca 2008 r. Weryfikacja i kodowanie danych 

10 marca 2008 r. Wywiad indywidualny z przedstawicielem MRR 

11 - 14 marca 2008 r. Opracowanie raportu tabelarycznego 

11 marca 2008 r. Wywiad indywidualny z PSBFP 

12-17 marca 2008 r. Wywiady telefoniczne z 16 Urzędami Wojewódzkimi 

23 – 27 marca 2008 r. Wywiady fokusowe z firmami 

26 marca 2008 r. Panel ekspertów 

27 marca 2008 r. Wywiady z firmami projektowymi 

19-27 marca 2008 r. Wywiady indywidualne z firmami 

31 marca 2008 r. Przekazanie I wersji wstępnej raportu końcowego 

11 kwietnia 2008 r. Przekazanie wersji ostatecznej raportu końcowego 

 

Ograniczenia realizacji badania 

Istotnymi czynnikami utrudniającymi realizację poszczególnych etapów badania były:  
zmiana w składzie zespołu eksperckiego; problemy wynikające z nieaktualnej bazy GUS 
(tzn. nieistniejące firmy, błędne adresy, błędne numery telefonów, nieprecyzyjne nazwy 
firm) oraz utrudnienia w rekrutacji uczestników wywiadów fokusowych wynikające z 
niskiego zainteresowania firm udziałem w fokusie. 

ChociaŜ baza oferentów i wykonawców okazała się w duŜej części aktualna, zdarzały się 
odmowy udziału w badaniu, brak kontaktu z kompetentnymi pracownikami lub 
utrudnianie dostępu do kadry zarządzającej, która wydaje zgodę na udział w badaniu. 

Firmy generalnie przychylnie odbierały badanie, ale przypadki opisane powyŜej często 
uniemoŜliwiały realizację wywiadu w zaplanowanym czasie.  

W związku z powyŜszymi problemami, które zostały zasygnalizowane w raporcie 
metodologicznym jako istotne zagroŜenia opóźnień w realizacji badania, wydłuŜono jego 
realizację oraz uzupełniono bazę GUS innymi firmami spoza bazy, które spełniały 
zakładane kryteria udziału w badaniu. 
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5 Rezultaty  

W poniŜszym rozdziale zaprezentowano rezultaty przeprowadzonych badań ilościowych i 
jakościowych w świetle charakterystyki sytuacji w sektorze budowlanym. Wyniki badań 
przedstawiono na tle ogólnego obrazu polskiego rynku budowlanego.  

W rozdziale 5.1 przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstw budowlanych objętych 
badaniem, następnie opisano zidentyfikowane problemy w realizacji projektów (5.2), 
zagroŜenia realizacji inwestycji (5.3) oraz źródła zidentyfikowanych problemów (5.4) i 
propozycje eliminacji problemów przedstawione przez respondentów (5.5). Rozdziały 5.6 
i 5.7 poświęcone są prognozie popytu i podaŜy usług budowlanych. Kluczowe wnioski i 
rekomendacje z badania przedstawiono w rozdziale 6 oraz w tabeli rekomendacji w 
załączniku 7.1. 

 

5.1 Obraz rynku kontraktów budowlanych  

W poniŜszym rozdziale przedstawiono obraz rynku kontraktów budowlanych 
współfinansowanych ze środków unijnych na tle ogólnej charakterystyki rynku. W 
rozdziale tym zaprezentowano odpowiedzi na następujące pytania badawcze:  

� Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw budowlanych realizujących kontrakty 
finansowane ze środków ZPORR i FS? 

� Jaka jest charakterystyka przedsiębiorstw budowlanych biorących udział w 
postępowaniach przetargowych projektów ZPORR i FS? 

Charakterystyka ta została opracowana na podstawie wyników wywiadów 
kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród 1023 przedsiębiorstw. W sumie 
przebadano 417 wykonawców/ podwykonawców (41% próby) realizujących inwestycje 
na roboty budowlane finansowane w ramach ZPORR lub FS, 85 oferentów  (8%), którzy 
brali udział w przetargach, lecz nie realizują tego typu inwestycji, oraz 521 
przedsiębiorców budowlanych nie biorących udziału w przetargach na realizację 
inwestycji publicznych w ramach ZPORR lub FS (51%). 

Tam gdzie jest to uzasadnione, analizy przeprowadzono w podziale na wykonawców, 
oferentów, niestartujących w przetargach i ogół wykonawców. W analizach odnoszono 
się do danych zaprezentowanych szczegółowo w załączniku 1 do niniejszego raportu 
zawierającego zestaw slajdów prezentujących wyniki badań. 

 

5.1.1 Struktura rynku budowlanego  

Dostawcami na rynku budowlanym w Polsce są podmioty gospodarcze oferujące usługi z 
zakresu wykonawstwa budowlanego. Ogół tych podmiotów stanowi sektor budowlany. 
Podmiotów tych jest obecnie prawie 380 tys. Badaniem ilościowym objęto 1023 tego 
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typu podmioty. Próba badawcza jest wystarczająco liczna, aby na podstawie wyników 
uzyskanych w badaniu formułować wnioski dotyczące całej populacji. 
Reprezentatywność próby zapewniono ponadto przez włączenie do niej podmiotów 
budowlanych ze wszystkich województw i zachowanie dość równomiernej liczebności 
badanych w poszczególnych obszarach terytorialnych. 

 

Struktura przedsiębiorstw w podziale na podklasy PKD 

Dla 52% przebadanych przedsiębiorstw głównym profilem działalności jest 
„Wykonywanie kontraktów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków” (nr 
klasyfikacji 4521A) (zob. wykres 2). Dla 13% jest to „Budowa dróg kołowych i 
szynowych” (4523 A ), a dla 10% Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych w 
zakresie przesyłowych obiektów liniowych (4524 B). Dla najmniejszej liczby 
przebadanych przedsiębiorstw (0,3%) głównym profilem działalności są Roboty 
nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (4523 B). 

Wykres 1 Struktura przebadanych przedsiębiorstw w podziale na podklasy PKD 

52%

13%

10%

6%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,3%

0,4%

0,5%

0% 25% 50% 75% 100%

4521A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych

4521C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii wodnej

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

4521F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inŜynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4521B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską

4521E - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych

4521G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŜu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich

4524A - Budowa portów morskich

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 
Źródło:  Na podstawie wyników badania 

W grupie wykonawców projektów FS i ZPORR kolejność ta jest analogiczna: na 
pierwszym miejscu mamy klasę 4521A (40%), następnie 4523 A (21%), a potem 4524 B 
(15%). 

Dla oferentów znowu obserwujemy tę samą kolejność podklas z tym, Ŝe statystyki 
przedstawiają się następująco, odpowiednio: 55%, 15 % i 9 %. 

Wśród firm niebiorących udziału w przetargach na inwestycje budowlane finansowane ze 
źródeł unijnych równieŜ najliczniejszym typem głównego przedsiębiorcy, w stopniu 
nawet wyŜszym niŜ we wcześniej wspomnianych grupach jest przedstawiciel klasy: 
4521A – 62%, następnie 4523A – 7% oraz  4521 C – 7%. 
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Zatrudnienie  

Ponad 95% wszystkich podmiotów budowlanych w Polsce to przedsiębiorstwa bardzo 
małe, zatrudniające mniej niŜ 10 pracowników, ok. 3,7% stanowią przedsiębiorstwa 
zatrudniające 10-49 osób. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających 250 i więcej osób 
stanowi nieco ponad 0,5%. Liczebność sektora budowlanego w ostatnim czasie była 
stosunkowo stała.  

Wśród wszystkich przebadanych firm, co wynikało ze sposobu doboru próby, największy 
odsetek zatrudniał średniorocznie od 11 do 50 pracowników (pełne etaty) w latach 2004-
2007. Od 2004 r. odsetek ten wzrósł od 53% firm w 2004 do 57% w 2007 r. (zob. slajd 
82). Na drugim miejscu są firmy zatrudniające od 51 do 100 osób. Od 2004 roku odsetek 
tych firm jest w miarę stały i oscyluje wokół 17%. Wśród ogółu przebadanych firm 
wyraźnie maleje procent tych, które zatrudniają do 10 osób – od 14% w 2004 r. do 10% 
w 2007 r. Od 101 do 250 osób zatrudniało średniorocznie w 2006 i 2007 r. 9 % 
przebadanych firm. 

Wykres 2 Struktura ogółu przebadanych przedsiębiorstw pod względem poziomu zatrudnienia (wysokość średniorocznego 
zatrudnienia w okresie ostatnich czterech lat; pełne etaty) 
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firma nie istniała w tym roku

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 
Źródło: Na podstawie wyników badania 

Wśród przebadanych wykonawców i oferentów równieŜ na pierwszym miejscu występują 
pracodawcy zatrudniający (wykonawca 45%, oferent 52% w 2007 r.) od 11 do 50 osób, a 
następnie od 51 do 100 osób, jednak na kolejnym miejscu są firmy zatrudniające od 101 
do 250 osób, a dopiero później do 10 osób. 



Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i 

Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym 

25 

Wykres 3 Struktura przebadanych wykonawców pod względem poziomu zatrudnienia (wysokość średniorocznego 
zatrudnienia w okresie ostatnich czterech lat; pełne etaty)  
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Źródło: Na podstawie wyników badania 

Wśród firm niebiorących udziału w przetargach największy odsetek (65 % w 2007 r.) 
stanowili pracodawcy zatrudniający od 11 do 50 osób. Od 2004 r. odsetek ten wzrósł z 
59% do 65% kosztem zmniejszenia się odsetka zatrudniających do 10 osób z 19% do 
14%. 

Wykres 4 Struktura przebadanych przedsiębiorstw, które nie brały udziału w przetargach pod względem poziomu 
zatrudnienia (wysokość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich czterech lat; pełne etaty)  
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Źródło: Na podstawie wyników badania 
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Porównując przebadanych wykonawców do niestartujacych firm, widzimy, Ŝe więcej 
wykonawców zatrudnia od 51 do 100 pracowników niŜ firmy niestartujące w przetargach 
(o 8 pkt %), a mniej występuje takich, którzy zatrudniają od 11 do 50 osób (o  7 pkt %).  
RównieŜ wśród wykonawców więcej (o 11 pkt.% w 2007 r.) występuje pracodawców 
zatrudniających od 101 do 250 pracowników niŜ w przypadku firm niestartujacych. Tak 
więc liczba zatrudnienia moŜe stanowić jeden ze wskaźników przewagi konkurencyjnej 
wykonawców na rynku kontraktów finansowanych ze środków unijnych. 

 

Średnioroczne obroty 

Największa liczba wszystkich przebadanych firm deklarowała średnioroczne obroty z 
ostatnich 4 lat poniŜej 10 mln zł. Od roku 2004 widoczny jest w tym zakresie wyraźny 
spadek liczby firm o takich obrotach - z 48% firm do 45%. Natomiast odsetek firm 
deklarujących obroty od 10,1 do 20 mln wyraźnie wzrasta od 12% w 2004 r. do 14% w 
roku 2007. RównieŜ odsetek firm z obrotami od 20,1 do 50 mln zł wykazuje tendencję 
wzrostową - od 7 % w 2004 do 9% w 2007 r. Natomiast obroty o wartości od 100,1 do 
200 mln zł deklaruje niezmiennie od 2005 r. 2% firm. 24% firm odmówiło odpowiedzi na 
pytanie o średnioroczne obroty. 

Analizując deklaracje firm odnośnie średniorocznych obrotów moŜna zaobserwować 
równieŜ, Ŝe: 

� Największy dla wszystkich kategorii (wykonawców, oferentów, niestartujących) 
firm jest zawsze odsetek tych, które deklarują obroty do10 mln, następnie do 20 
mln, a potem do 50 mln i 100 mln; 

� Odsetek firm deklarujących dochody do 10 mln wyraźnie spada od 2004 r., a 
odsetek firm z dochodami od 10,1 do 20 mln rośnie dla wykonawców i 
niebiorących udziału w przetargach; wśród oferentów oscyluje on między 12 i 
13%. 

Jeśli przyjrzymy się bliŜej średniorocznym obrotom wykonawców i firm niestartujacych 
w przetargach na roboty budowlane finansowane ze środków unijnych (zob. wykresy 
poniŜej) zauwaŜymy, Ŝe większość „niestartujących” (55%) to jednak firmy o niskich 
dochodach tzn. do 10 mln zł, podczas gdy wśród wykonawców odsetek ten wyniósł 32 %  
w 2007 r. Wśród wykonawców występuje większy (o 3 pkt %) odsetek firm z obrotami 
od 10 do 20 mln, od 20 do 50 mln (o 6 pkt %), od 50 do 100 mln zł (o 5% pkt %). 

MoŜna stąd wnioskować, Ŝe niŜszy poziom obrotów firm „niestartujących” niŜ 
wykonawców stanowić moŜe dla „niestartujacych” barierę udziału w przetargach. 
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Wykres 5 Wysokość średniorocznych obrotów wykonawców z działalności budowlanej z czterech ostatnich lat (w mln 
PLN) 
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Źródło: Na podstawie wyników badania 

Wykres 6 Wysokość średniorocznych obrotów z działalności budowlanej firm niebiorących udziału w przetargach na 
kontrakty budowlane finansowane ze środków unijnych z czterech ostatnich lat (w mln PLN) 

- 89 -

55%

57%

58%

58%

13%

12%

10%

9%

6%

5%

5%

2% 22%

22%

22%

23%

1%

1%

2%5%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 mln 10,1 - 20 mln

20,1 - 50 mln 50,1 - 100 mln 

100,1 - 200 mln powyŜej 200 mln

odmowa odpowiedzi firma nie istniała w tym roku

nie biorący udziału n=521; 

Źródło: Na podstawie wyników badania 
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Forma prawna  

W Polskim sektorze budowlanym niewielkie były roczne zmiany w formie własności 
oraz formie prawnej jednostek gospodarczych. Zdecydowana większość (99,8%) 
wszystkich podmiotów budowlanych w Polsce to podmioty prywatne. Udział sektora 
prywatnego w ogólnej wartości produkcji budowlano-montaŜowej wynosi obecnie ponad 
98%. W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze produkcji budowlano-
montaŜowej ogółem największy udział stanowiły roboty wykonane przez 
przedsiębiorstwa będące własnością krajowych osób fizycznych (ponad 66%) oraz 
wykonywane przez prywatne spółki krajowe (ponad 22%). 

Dominującą formą prawną w polskim sektorze budowlanym jest forma spółki handlowej. 
Wśród spółek handlowych przewaŜają liczebnie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Drugą, co do liczebności grupą wyodrębnioną według kryterium 
formy prawnej są spółki cywilne. W połowie 2007 r. spółek tych było na polskim rynku 
budowlanym 23,5 tys. 

Wśród przebadanych wykonawców równieŜ przewaŜają spółki z o.o. (50%), oraz 
podmioty prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (24%). Na trzecim miejscu 
występują spółki akcyjne (13%) oraz jawne (7%); spółek cywilnych jest jedynie 4%. 

Wśród przebadanych oferentów najwięcej wystąpiło tych podmiotów, które prowadzą 
indywidualną działalność gospodarczą (37%), a następnie spółki z o.o. (34%). 

Wśród niebiorących udziału w przetargach przewaŜały spółki z o.o. (42%) oraz 
prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (36%). 

 

Struktura kapitału  

W polskich spółkach handlowych budowlanych zdecydowaną przewagę ma kapitał 
prywatny krajowy (ok. 24 tys. wśród 26,4 tys. spółek handlowych stanowią spółki o 
prywatnego kapitału krajowego).  

Poza krajowymi podmiotami gospodarczymi usługi budowlane na rynku polskim 
świadczą firmy zagraniczne. Przykładowo budową dróg zajmują się przede wszystkim 
koncerny zagraniczne, rodzime firmy z udziałem kapitału zagranicznego oraz konsorcja 
firm krajowych z koncernami zagranicznymi. 

Wśród przebadanych przedsiębiorstw 95% z nich posiada polski kapitał i nie ma 
wyraźnych róŜnic na poziomie wykonawców, oferentów i niebiorących udziału w 
przetargach. Zagraniczny kapitał zadeklarowało jedynie 1% ogółu przedsiębiorstw, a 2% 
mieszany z przewagą kapitału polskiego. 

 

Miejsce rejestracji siedziby przebadanych firm oraz zasięg działalności 

Największy odsetek przebadanych firm ma siedzibę w województwie śląskim (14%), 
następnie: mazowieckim (11%), małopolskim (10%), łódzkim (8%), podlaskim (7%) i 
dolnośląskim (6%). Jednocześnie w województwie śląskim (15%) i mazowieckim (16%) 
występuje najwięcej firm, które nie brały udziału w przetargach na kontrakty publiczne. 

Jednak, jeśli spojrzymy na przebadanych wykonawców to jest ich najwięcej w kujawsko-
pomorskim (14%), śląskim (10%), małopolskim i podlaskim (po 8 %).  
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Najwięcej przebadanych oferentów występuje w województwie śląskim (aŜ 24%), 
małopolskim (16%) oraz łódzkim (14%). Na taki wynik miała jednak wpływ struktura 
bazy GUS, gdyŜ w województwie śląskim występuje bardzo duŜa liczba przedsiębiorstw, 
stąd teŜ i udział w próbie tychŜe firm był znaczny. Najmniej oferentów (po 1%) wystąpiło 
w województwie zachodnio-pomorskim, lubuskim oraz na tzw. ścianie wschodniej (choć 
wyróŜnia się podkarpackie – 3%).  

NajniŜszy średni odsetek przebadanych firm ma siedzibę w województwie warmińsko-
mazurskim – jest tam zarówno mało wykonawców, oferentów jak i niebiorących udziału 
w postępowaniach przetargowych. 

Mapa 1 Miejsce siedziby przebadanych firm 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

Zasięg ogólnopolski jak i zasięg regionalny działalności (w obrębie jednego 
województwa) deklaruje około 30% przebadanych firm, z tym, Ŝe w przypadku 
wykonawców największy odsetek deklaruje zasięg ogólnopolski (37%), a wśród 
oferentów regionalny (analogicznie w przypadku niebiorących udziału) (slajd 80). 
Lokalny zasięg działalności deklarują głównie przebadani oferenci i niebiorący udziału w 
postępowaniach (po 20%). Tylko 6% ogółu firm ma międzynarodowy zasięg 
działalności. 

 

WyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt 

52% przebadanych firm działa w oparciu zarówno o własny jak i wypoŜyczany sprzęt 
specjalistyczny (slajd nr 15). 43% firm działa głównie w oparciu o sprzęt znajdujący się 
w posiadaniu przedsiębiorstwa, a tylko 5% głównie o wypoŜyczany. Porównanie pod tym 
kątem wykonawców i oferentów wskazuje, iŜ nie ma między nimi istotnych róŜnic – 46% 
wykonawców i 42% oferentów działa głównie w oparciu o własny sprzęt, natomiast 
zarówno w oparciu o własny sprzęt jak i wypoŜyczony działa 50% wykonawców i 57% 
oferentów.  
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Posiadanie sprzętu wydaje się nie stanowić przewagi konkurencyjnej wykonawców. 

 

Korzystanie z podwykonawców oraz zawiązywanie konsorcjów  

Zagadnienie korzystania przez firmy z podwykonawstwa i zawiązywanie konsorcjów 
obrazuje poniŜszy wykres. 

 
Wykres 7 Łączna liczba zrealizowanych / realizowanych kontraktów finansowanych ze środków unijnych w latach 2000-

2008 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

Analiza odpowiedzi firm pod kątem planów podwykonawców na lata 2007-2015 
wskazuje, Ŝe spośród zainteresowanych ubieganiem się o kontrakty publiczne w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2015, aŜ 77% planuje samodzielny udział w 
przetargach, jednocześnie 53% udział w konsorcjum, a 49 % udział jako podwykonawca 
(moŜna było podać więcej niŜ 1 odpowiedź) (zob. wykres poniŜej). 

W zakresie deklarowanych planów firm widoczna jest równieŜ róŜnica między 
wykonawcami i niebiorącymi udziału w przetargach. OtóŜ zdecydowanie większy 
odsetek wykonawców (82%) niŜ niestartujących (68%) deklaruje samodzielny udział w 
przetargach.  

Wynikać moŜe to ze zbyt małego doświadczenia tych ostatnich w samodzielnej realizacji 
kontraktów budowlanych finansowanych ze środków unijnych. Widoczne jest takŜe 
mniejsze zainteresowanie tych firm w udziale w kontraktach w konsorcjum a większe 
jako podwykonawca. 
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Wykres 8 Plany przedsiębiorstw pod kątem udziału w przetargach na kontrakty budowlane na lata 2008-2013 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iŜ z jednej strony ponad połowa przebadanych nie ma 
doświadczenia w realizacji kontraktów jako członkowie konsorcjum, i ponad połowa 
planuje uczestniczyć w konsorcjum wskazane byłyby szkolenia dla tych wykonawców z 
zakresu tworzenia i współpracy w ramach takich konsorcjów, tym bardziej, Ŝe aŜ 77% 
planuje jednak jednocześnie samodzielny udział w przetargach. 

 

Liczba i wartość równolegle realizowanych kontraktów 

Dotychczasowi wykonawcy kontraktów na roboty budowlane finansowane ze środków 
unijnych nie mają zbytniego doświadczenia w realizacji równolegle wielu kontraktów.  
Dla 30% przebadanych wykonawców, którzy realizowali kontrakty ze środków unijnych 
maksymalna liczba jednocześnie realizowanych kontraktów wynosi od 1 do 2, równieŜ 
dla 30% firm od 3 do 5 kontraktów, a dla 24% powyŜej 5 kontraktów (zob. wykres 
poniŜej). 

Jeśli spojrzymy na wartość kontraktów to 30% przebadanych wykonawców wskazywało, 
iŜ łączna wartość zrealizowanych/ realizowanych przez nich kontraktów wynosi od  5,1 
do 10 mln zł. Dla 10% od 10,1 mln do 50 mln, a dla 14% powyŜej 50 mln. AŜ 29% 
respondentów odmówiło odpowiedzi na to pytanie.  
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Wykres 9 Maksymalna liczba i łączna wartość jednocześnie realizowanych (równieŜ jako podwykonawca) w latach 2000-
2008 kontraktów na roboty budowlane finansowane ze środków unijnych 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

MoŜliwości zaangaŜowania się przedsiębiorstw w kolejne kontrakty 

Z deklaracji 653 respondentów wynika (zob. wykres poniŜej), Ŝe 64% z nich posiada 
potencjał do realizacji średnio 3,6 kolejnych kontraktów na roboty budowlane 
finansowane ze źródeł UE. W sumie jest to około 2350 kontraktów moŜliwych do 
zrealizowania bez zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów.  

Wykonawcy deklarowali moŜliwość realizacji średnio 4,1 kontraktów (w sumie około 
1427), oferenci - 3,5 (około 196), a niebiorący udziału w przetargach – 3 (747).  

Deklaracja ta wskazywać moŜe na tkwiący w firmach niebiorących udział w przetargach 
potencjał, który mógłby zostać zagospodarowany dzięki odpowiedniemu zachęceniu tych 
firm do udziału. 
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Wykres 10 MoŜliwości zaangaŜowania się przedsiębiorstw w kolejne kontrakty na roboty budowlane finansowane ze 
środków unijnych bez zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów (wartości średnie) 
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Jak pokazano na poniŜszym wykresie, wśród przebadanych firm deklarujących 
posiadanie potencjału do realizacji kolejnych kontraktów na roboty budowlane najwięcej 
z nich, bo 25%, deklarowało posiadanie obecnie moŜliwości realizacji 1 dodatkowego 
kontraktu bez zagroŜenia dla obecnie realizowanych, 21% deklarowało moŜliwość 
realizacji jeszcze 2 kontraktów,  20% - 4 kontraktów, a 14% - 3. AŜ  20% respondentów 
nie udzieliło odpowiedzi. 

Jeśli chodzi o wartość kontraktów, to firmy są w stanie jeszcze zrealizować je średnio na 
sumę 50,1 mln zł. Oznaczałoby to, Ŝe rynek tej grupy respondentów to w sumie około 
32.715,3 mln zł. Sami obecni wykonawcy deklarują moŜliwość zrealizowania 
dodatkowych kontraktów średnio na kwotę 70,6 mln kaŜdy, natomiast oferenci – 44,8 
mln, a niebiorący udziału 21,4 mln. 

Najwięcej przebadanych firm (23%) jest w stanie jeszcze zrealizować kontrakty na kwotę 
od 1,1 do 5 mln zł. 18% zadeklarowało moŜliwość zrealizowania jeszcze kontraktów na 
kwotę od 10,1-50 mln zł, 14% na kwotę 5,1-10 mln, 12% do 1 mln, a 10 % powyŜej 50 
mln. Wśród wykonawców statystyki te wyglądają następująco – 23% - 10,1 do 50 mln, 
20% - 1,1-5 mln, 14% - od 5,1 – 10 mln i 14% powyŜej 50 mln. 30% oferentów 
wykazywało potencjał realizacji kontraktów na kwoty od 1,1 do 5 mln  zł, 25% - od 10,1 
do 50 mln, Natomiast 26% niebiorących udziału w tego typu przetargach deklarowało 
gotowość realizacji projektów o wartości od 1,1 do 5 mln zł, 19% - do 1 mln, a 14% od 
5,1 do 10 mln. 
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Wykres 11 MoŜliwości zaangaŜowania się przedsiębiorstw w kolejne kontrakty na roboty budowlane finansowane ze 
środków unijnych bez zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów 
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Odbiorcy usług w sektorze 

W analizie zjawisk zachodzących na polskim rynku budowlanym stosowany jest podział 
nabywców na sektor publiczny i prywatny. PrzynaleŜność do sektora publicznego lub 
prywatnego rzutuje bowiem na zachowania rynkowe nabywców kontraktów 
budowlanych.  

Wyniki badania kwestionariuszowego pokazują, iŜ udział klientów z sektora publicznego 
wśród wszystkich przebadanych firm wynosi 52% a prywatnego 48%. Widoczna jest 
istotna róŜnica w tym zakresie pomiędzy wykonawcami a niebiorącymi udziału w 
przetargach. Wśród przebadanych 417 wykonawców większość klientów stanowią 
podmioty sektora publicznego (71%), natomiast dla większości (64%) firm niebiorących 
udziału w przetargach głównym klientem jest jednak sektor prywatny (zob. wykres 
poniŜej).  
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Wykres 12 Procentowy udział klientów przedsiębiorstwa w podziale na klientów sektora publicznego i prywatnego 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

5.1.2 Zjawiska zaobserwowane w ostatnim czasie na polskim rynku budowlanym  

W poniŜszym podrozdziale omówiono główne zjawiska, które moŜna w ostatnim czasie 
zaobserwować na polskim rynku budowlanym. Rozdział ten stanowi tło do prezentacji 
problemów i zagroŜeń obserwowanych na rynku kontraktów publicznych finansowanych 
ze źródeł unijnych zaprezentowanej w kolejnym rozdziale. Omówione tutaj wskaźniki 
stanowić będą równieŜ punkt odniesienia dla prognoz zaprezentowanych w rozdziale 5.6 
i 5.7. 

 

Wzrost produkcji budowlanej 

Według GUS w 2007 r. produkcja budowlano-montaŜowa zrealizowana systemem 
zleceniowym przez wszystkie przedsiębiorstwa budowlane (tj. łącznie z jednostkami o 
liczbie pracujących do 9 osób) była wyŜsza niŜ w roku poprzednim o ponad 12%.  
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Wykres 13 Dynamika produkcji budowlano-montaŜowej w latach 2004-2007 

 

Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – rok 2007, GUS 

 

W sektorze prywatnym1 produkcja zwiększyła się o ok. 13%, a w sektorze publicznym 
zanotowano spadek o ok. 6%. Udział sektora prywatnego w ogólnej wartości produkcji 
budowlano-montaŜowej był zbliŜony do notowanego przed rokiem i wyniósł ponad 98%. 
Podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze produkcji budowlano-montaŜowej 
ogółem największy udział stanowiły roboty wykonane przez przedsiębiorstwa będące 
własnością krajowych osób fizycznych (ponad 66%) oraz wykonywane przez prywatne 
spółki krajowe (ponad 22%).  

Rok 2007 r. był drugim z kolei, w którym notowano wysoki wzrost produkcji budowlano-
montaŜowej zrealizowanej na terenie kraju przez przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 
powyŜej 9 osób, przy czym był on nieco wolniejszy niŜ w 2006 r. (15,7%, wobec 17,5%). 
Szybciej rósł udział kontraktów o charakterze inwestycyjnym (wzrost o 18,3%) niŜ 
remontowym (o 9,5%). Udział kontraktów inwestycyjnych w ogólnej produkcji 
budowlano-montaŜowej zwiększył się o 1,6 pkt. do 72,0%.  

W 2007 r. wzrost sprzedaŜy kontraktów w ujęciu rocznym odnotowano we wszystkich 
grupach przedsiębiorstw budowlanych. Największy wzrost wystąpił w podmiotach, 
których głównym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę, przy 
czym udział tej grupy w strukturze produkcji budowlano-montaŜowej jest niewielki.  

Znaczne zwiększenie sprzedaŜy obserwowano równieŜ w przedsiębiorstwach 
wykonujących głównie instalacje budowlane. Wysokie tempo wzrostu notowano we 
wszystkich klasach działalności, w tym:  

� Ok. 18% - w jednostkach wykonujących głównie instalacje elektryczne,  

� Ponad 16% - w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wykonywaniu 
instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych,  

� Ok. 16% - w podmiotach wykonujących pozostałe instalacje budowlane oraz  

� Ok. 12% - w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi 
izolacyjnymi.  

                                                 
1 Podział na sektor prywatny i publiczny jest toŜsamy z tym stosowanym w badaniu. 
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Zwiększenie sprzedaŜy obserwowano w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie 
wznoszeniem budynków i budowli oraz inŜynierią lądową i wodną. Wzrost odnotowano 
we wszystkich klasach działalności, w tym:  

� W jednostkach wykonujących specjalistyczne roboty budowlane – o ponad 38%,  

� W przedsiębiorstwach budujących głównie obiekty inŜynierii wodnej – o ponad 
20%,  

� W podmiotach zajmujących się budownictwem ogólnym i inŜynierią lądową – o 
ok. 17%,  

� W jednostkach zajmujących się głównie wykonywaniem konstrukcji i pokryć 
dachowych produkcja była wyŜsza niŜ przed rokiem o ponad 10%,  

� W podmiotach specjalizujących się w drogowych robotach budowlanych – o 
ponad 4%.  

Wzrost produkcji odnotowano takŜe w grupie podmiotów wykonujących głównie roboty 
budowlano-wykończeniowe.  

 

Zmiany w strukturze produkcji budowlano-montaŜowej według rodzajów obiektów 
budowlanych 

W 2007 r. w strukturze produkcji budowlano-montaŜowej udział budynków 
mieszkalnych był ogółem wyŜszy niŜ przed rokiem. Zmniejszył się w ujęciu rocznym 
udział obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, w tym autostrad, dróg ekspresowych, ulic i 
dróg pozostałych, przy wzroście udziału m.in. dróg szynowych, dróg kolei 
napowietrznych lub podwieszanych oraz mostów, wiaduktów i estakad, tuneli i przejść 
nadziemnych i podziemnych. Nieznacznie zmniejszył się ponadto udział budynków 
niemieszkalnych. Strukturę (w cenach bieŜących) produkcji budowlano-montaŜowej wg 
rodzajów obiektów budowlanych przedstawiono w tabeli poniŜej.  

Tabela 3 Struktura produkcji budowlano-montaŜowej wg rodzajów obiektów budowlanych  w latach 2006-2007 

Struktura (w %)  
Rodzaje obiektów  

2006 2007 

O g ó ł e m 100,0 100,0 

Budynki razem 45,3 47,8 

budynki mieszkalne 13,4 16,1 

budynki niemieszkalne 31,9 31,7 

w tym:  

biurowe 3,6 3,5 

         handlowo-usługowe 6,2 6,6 

przemysłowe i magazynowe 12,2 13,3 

ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, 
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej 

6,4 5,3 

Obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 54,7 52,2 

w tym:  

autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe 24,9 21,1 

drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych 2,2 3,0 
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mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne 2,8 3,0 

budowle wodne 1,5 1,3 

rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie energetyczne przesyłowe 5,6 5,1 

rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze 9,9 9,9 

oczyszczalnie wód i ścieków 1,9 1,8 

kompleksowe budowle na terenach przemysłowych 4,5 4,9 

obiekty pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 2,1 2,0 

Źródło: Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – rok 2007, GUS 

 

Budownictwo mieszkaniowe 

Szacuje się, Ŝe w końcu grudnia ubiegłego roku w budowie było 677,8 tys. mieszkań, tj. o 
8,2% więcej niŜ przed rokiem. 

Dane dotyczące mieszkań, na budowę, których wydano pozwolenia oraz których budowę 
rozpoczęto w 2007 r. zawiera tabela 4. 

Tabela 4 Liczba mieszkań, na budowę, których wydano pozwolenia oraz których budowę rozpoczęto w 2007 r. 

Formy budownictwa 
Mieszkania, na których budowę 

wydano pozwolenia 

Mieszkania, których budowę 

rozpoczęto 

 w liczbach 

bezwzgl. 

w % 2006=100 w liczbach 

bezwzgl. 

w % 2006=100 

Ogółem 247671 100,0 147,1 185117 100,0 134,2 

Źródło: GUS 

 

Kondycja finansowa przedsiębiorstw budowlanych 

W latach 2004-2006 rentowność w sektorze przedsiębiorstw budowlanych z roku na rok 
rosła. W 2006 r. osiągnięto bardzo dobry wynik: 4,4% rentowności obrotu brutto i 3,5% 
rentowności obrotu netto. W 2007 r. wystąpił niewielki spadek rentowności. Podobnie 
zmieniał się wskaźnik płynności finansowej I stopnia (relacja inwestycji 
krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych). 

Tabela 5 Wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych w latach 2004-2007 

Wyszczególnienie  2004 2005 2006 1-6.2007 

Rentowność obrotu brutto, % 1,7 2,4 4,4 3,8 

Rentowność obrotu netto, % 1,1 1,7 3,5 2,9 

Wskaźnik płynności I stopnia 29,1 38,2 40,0 29,1 

Źródło: Murator Plus wg Biuletynów statystycznych GUS 

Ponad 80% największych firm budowlanych badanych przez firmę PMR Consulting w II 
połowie 2007 r. oceniło sytuację na rynku jako pozytywną, w tym jako bardzo dobrą 
21%, raczej dobrą 61%. Opinie negatywne wyraziło 5% badanych. 86% największych 
firm budowlanych oceniało swoją kondycję finansową jako dobrą, a 70% stwierdziło, Ŝe 
jest ona lepsza w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
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Bariera materiałowa 

Dynamiczny wzrost budownictwa w ostatnich latach wywołał zwiększony popyt na 
materiały budowlane i szybko pojawiła się „bariera materiałowa”, co zaskoczyło firmy 
budowlane. Dotychczas panowała opinia, Ŝe Polska dysponuje nie tylko nowoczesną, ale 
teŜ wystarczającą bazą materiałów. Tymczasem od 2006 r. coraz częściej pojawiały się 
sygnały o ich braku.  

W I półroczu 2007 produkcja budowlana wzrosła o 30%, a produkcja materiałów 
budowlanych o 28%. Po trzech kwartałach w budownictwie wzrost wynosił 20,2%, a w 
produkcji materiałów budowlanych 17,6%. Mimo rosnącej produkcji materiałów 
występowały braki, szczególnie w drugim kwartale 2007 r. Od stycznia 2007 r. produkcja 
niektórych wyrobów dla budownictwa zwiększyła się nawet o 30-40%, ale dalszy wzrost 
wymaga juŜ inwestowania, do którego są warunki, poniewaŜ większość producentów 
materiałów zachowuje wysoką rentowność.  

 

Bariera zatrudnienia 

W 2006 r. produkcja budowlana zwiększyła się o 17,5% przy niemal stabilnym 
zatrudnieniu. W pierwszym półroczu 2007 r., w porównaniu z analogicznym okresem 
poprzedniego roku, produkcja budowlana wzrosła o 30,2%, a przeciętne zatrudnienie 
wzrosło o 9,7%. Wystąpił niedobór pracowników. Bariera zatrudnienia jest wymieniana 
jako jeden z głównych czynników utrudniających realizację kontraktów. Zjawisko to 
zaobserwowano juŜ na początku 2006 r., kiedy rynek budowlany zaczął się gwałtownie 
rozwijać i wystąpiły trudności z naborem nowych pracowników. Obecnie niedobory 
zatrudnienia w budownictwie szacowane są na ok. 150 000 pracowników, zarówno 
wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych, a nawet pracowników 
administracyjnych [Z. Bolkowska]. 

 

Wzrost płac w budownictwie 

Do 2006 r. w budownictwie poziom płac był „tradycyjnie” niŜszy niŜ w innych działach 
gospodarki – do 2004 r. o ok.10%. W okresie dekoniunktury, kiedy przedsiębiorstwa 
budowlane zwalniały pracowników, wynagrodzenia malały. Od 2005 r. trwa presja na 
wzrost płac w związku z odpływem pracowników. Niezbędne okazało się tworzenie 
bardziej atrakcyjnych warunków zatrudnienia, głównie poprzez podnoszenie płac. Po raz 
pierwszy poziom średnich płac w budownictwie był wyŜszy niŜ w innych działach 
gospodarki na początku 2007 r. Odpowiednie dane zawierają tabele 7 i 8. 

Tabela 7 Miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w gospodarce i w budownictwie 

Dział 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I-V 2007 

Gospodarka ogółem 2203 2277 2342 2439 2516 2644 2778 

Budownictwo  2044 2082 2132 2223 2344 2576 2846 

Relacja płac w budownictwie 

do płac w gospodarce 

0,93 0,91 0,91 0,89 0,93 0,97 1,02 

Źródło: Z. Bolkowska Forum Budowlane 7/2007 

Wzrost przeciętnych płac nominalnych w 2007 r. wyniósł 9,2%, w tym w szczególności 
w budownictwie (15,5%), handlu i naprawach (10,4%) oraz przetwórstwie 
przemysłowym (9,7%). 
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Od stycznia 2007 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie 
wzrosło o 16%. Jednak tempo wzrostu płac w budownictwie pozostaje w tyle za 
poziomem zarobków w UE. We wrześniu 2007 r. średnie miesięczne wynagrodzenie 
brutto w budownictwie w Polsce wynosiło 3082 zł, co stanowiło równowartość 810 euro. 
Płace w budownictwie nadal jednak nie są dość atrakcyjne, by zatrzymać odpływ 
pracowników. W krajach Europy Zachodniej zarabia się o wiele więcej równie z w tym 
sektorze. Średnie miesięczne zarobki w budownictwie wynoszą obecnie np.: w Irlandii 
1680 euro, w Niemczech 2349 euro [www.rokwbok.pl, dane z 27 marca 2008 r.]. 

Tabela 8 Miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w gospodarce i w budownictwie w 2007 r. 

Wyszczególnienie I II III IV V VI VII VIII IX 

Wzrost 
płac 

I-IX 

Gospodarka ogółem 2664 2687 2853 2786 2722 2870 2894 2886 2859 +195 

Budownictwo  2574 2594 2727 2821 2846 2900 3015 3081 3082 +508 

Źródło: Murator Plus wg GUS 

Wzrost cen 

W pierwszej połowie 2007 r. ceny usług budowlanych, które rosły szybko od 2005 r. do 
końca 2006 r., zatrzymały się, a w III kwartale 2007 r. nieco spadły. Relatywnie mniej 
podniosły ceny małe zakłady prywatne zatrudniające do 10 osób, najbardziej 
przedsiębiorstwa publiczne zatrudniające powyŜej 100 osób [M. Podgórska 
„Koniunktura w budownictwie – stan i prognozy na 2008” ]. 

Według GUS ceny produkcji budowlano-montaŜowej w 2007 r. wzrosły o 7,8%. W 
konsekwencji wzrosły takŜe ceny obiektów budowlanych. Dane ilustrujące to zjawisko 
zawiera tabela 9. DuŜy, przekraczający podaŜ, popyt na materiały budowlane 
spowodował znaczący wzrost ich cen. Początek tego zjawiska miał miejsce w drugiej 
połowie 2006 r. Jego nasilenie zaobserwowano w czwartym kwartale 2006 i na początku 
2007 r. W trzecim kwartale 2007 r. wzrost cen materiałów budowlanych był nieco 
wolniejszy. Jednak spodziewany jest dalszy wzrost popytu na materiały budowlane, co 
przede wszystkim odnosi się do popytu na materiały stosowane w budownictwie 
infrastrukturalnym i drogowym, segmentach wysoce cementochłonnych. Wzrosły teŜ 
ceny najmu sprzętu budowlanego.  

Tabela 9 Zmiany cen obiektów budowlanych w 2007 r. 

Zmiany cen w % 

Wyszczególnienie II kw. 

do I kw. 

III kw. 

do II kw. 

IV kw. 

do III kw. 

IV kw. 

do I kw. 

Budynki mieszkalne 15,30 4,07 2,05 21,41 

Obiekty uŜyteczności publicznej 12,70 4,20 2,30 19,20 

Obiekty produkcyjne, usługowe i magazynowe 10,50 3,98 1,76 16,24 

Drogi kołowe 5,80 2,06 1,34 9,20 

Sieci gazowe 6,20 2,85 1,73 10,78 

Sieci ciepłownicze 4,80 1,24 0,86 6,90 

Sieci wodociągowe 9,40 2,83 0,96 13,19 

Źródło: Murator plus wg danych BISTYP 
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Dane ilustrujące wzrost cen środków produkcji budowlanej znajdują się w tabelach 10, 
11, 12 i 13. 

Tabela 10 Wskaźniki wzrostu stawki robocizny kosztorysowej w 2007 r. 

Stawka robocizny kosztorysowej w 2007 r., zł/r-g Procent wzrostu pomiędzy 

I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2007 i  

II kw. 2007 

I kw. 2007 i  

III kw. 2007 

I kw. 2007 i  

IV kw. 2007 

8,98  11,67 11,82 11,94 29,95% 31,62% 32,96% 

Źródło: Murator plus 

 
Tabela 11 Zmiany cen materiałów budowlanych w 2007 r. 

Zmiany cen w % 

Wyszczególnienie II kw.  

do I kw. 

III kw.  

do II kw. 

IV kw.  

do III kw. 

IV kw.  

do I kw. 

Paliwa i przetwory paliw 17,78 3,42 7,16 28,36 

Wyroby hutnictwa Ŝelaza 19,48 2,17 1,86 23,51 

Wyroby metalowe 3,12 0,06 0,06 3,24 

Surowce min., kruszywa, materiały i elementy 
kamienne 

11,93 9,49 10,06 31,48 

Materiały wiąŜące oraz wapienne i gipsowe 11,05 1,17 22,97 35,19 

Materiały i wyroby ceramiczne, wapienno-piaskowe 20,16 37,58 4,25 61,99 

Elementy Ŝelbetowe budownictwa kubaturowego 5,65 20,56 6,87 33,08 

Elementy Ŝelbetowe budownictwa niekubaturowego 10,97 -2,93 7,85 15,89 

Elementy i wyroby betonowe 68,78 -8,85 3,31 63,24 

Materiały izolacyjne ogniotrwałe oraz betony, zaprawy 3,49 0,08 9,90 13.47 

Wyroby z ceramiki szlachetnej 29,30 6,48 11,05 46,83 

Drzewne półfabrykaty, płyty i sklejki 5,04 3,26 0,06 8,36 

Stolarka, wyroby z drewna 1,51 12,85 2,83 17,19 

Materiały, produkty i wyroby róŜne 4,41 3,69 3,56 11,66 

Źródło: Murator plus 
 

Tabela 12 Wzrost cen niektórych materiałów budowlanych w II kwartale 2007 r. do IV kwartału 2006 r.   

Wyszczególnienie 
IV 

kwartał 
2006 r. 

II kwartał 
2007 r 

Walcówka i pręty stalowe okrągłe do zbrojenia betonu 16,7% 23,2% 

Blachy stalowe ocynkowane płaskie 14,1% 17,5% 

Kruszywa mineralne 6,3% 23,3% 

Cement portlandzki 6,3% 14,4% 

Cegły budowlane 11,9 158,1 

Pustaki ceramiczne 32,5 124,9 

Cegła i bloki wapienno-piaskowe 18,4 86,0 

Bloczki z betonu komórkowego 25,9 38,7 
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Papy asfaltowe termozgrzewalne 3,3 21,3 

Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych 17,0 21,5 

Szkło płaskie okienne ciągnione 19,6 26,4 

Szkło płaskie float bezbarwne 21,6 36,1 

Płytki uniwersalne nieszkliwione „Gres” 6,6 14,5 

Płyty posadzki mozaikowej bukowe 2,8 4,6 

Płyty pilśniowe twarde zwykłe 1,8 6,3 

Płyty wiórowe płaskoprasowane zwykłe 1,1 1,8 

Skrzydła drzwiowe i drzwi drewniane 1,7 14,6 

Źródło: Z. Bolkowska, Forum Budowlane 7/2007 za: dane SEKOCENBUD 

 
Tabela 13 Zmiany cen najmu sprzętu budowlanego w 2007 r. 

Zmiany cen w % 

Wyszczególnienie II kw.  

do I kw. 

III kw.  

do II kw. 

IV kw.  

do III kw. 

IV kw.  

do I kw. 

Maszyny do odspajania i przemieszczania gruntu 20,62 -6,40 5,70 19,92 

Maszyny do zagęszczania i przemieszczania gruntu 31,63 -6,70 0,04 24,97 

Pompy  12,10 -5,60 3,64 10,14 

Kafary, młoty, wibromłoty 24,51 -4,10 0,04 20,45 

śurawie samochodowe samojezdne i gąsienicowe 16,80 -7,31 1,83 11,32 

śurawie wieŜowe i suwnice bramowe 11,23 -3,65 2,77 10,35 

Wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 10,94 -4,01 0,08 7,01 

śurawiki, podnośniki, wciągarki, wciągniki 8,08 -1,69 5,91 12,30 

Przenośniki taśmowe 13,38 -1,48 4,69 16,59 

Ciągniki samochodowe i przyczepy 21,22 -6,91 0,04 14,35 

Betoniarnie i betoniarki 16,53 -2,09 2,07 16,51 

Urządzenia do transportu betonów 21,70 -6,75 0,05 15,00 

Deskowania i ślizgi 13,42 -7,10 4,17 10,49 

Rusztowania 18,85 -4,56 3,04 17,33 

Maszyny do budowy nawierzchni betonowych 10,12 -0,04 2,74 12,82 

Maszyny do budowy nawierzchni z mas bitumicznych 11,35 -8,45 0,10 3,00 

Urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej 24,64 -6,12 0,06 28,58 

         SpręŜarki i zbiorniki spręŜonego powietrza 48,56 -3,48 1,23 46,31 

Źródło: Murator plus wg danych BISTYP 

 

Wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych 

Zdarza się, Ŝe moce produkcyjne przedsiębiorstw budowlanych nie wystarczają dla 
realizacji juŜ rozpoczętych i planowanych zamówień. Średni stopień wykorzystania mocy 
produkcyjnych w budownictwie oceniany jest na ponad 90% [Z. Bolkowska, 
„Budownictwo zwolniło tempo”].  

Według badań Z. Bolkowskiej z października 2007 r., w II połowie ubiegłego roku  coraz 
więcej przedsiębiorstw sygnalizowało wysokie wykorzystanie swoich zdolności 
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produkcyjnych. W stosunku do oczekiwanego portfela zamówień na najbliŜsze 12 
miesięcy: 

� 6% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt 
duŜe, 

� 77% jako wystarczające, 

� 17% jako zbyt małe. 

Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorcy ocenili na 89%. Nieco niŜszy stopień 
wykorzystania potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw budowlanych podaje GUS: 
86% w grudniu 2007 r., 84% w styczniu 2008 r. 

 

Koniunktura w polskim budownictwie w latach 2006-2007  

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w latach 2006-2007 oceniany był przez 
dyrektorów przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlano-montaŜową 
pozytywnie. Kształtowanie się wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie 
przedstawiono na wykresie 14. 

Wykres 14 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w kolejnych kwartałach lat 2006-2007 (w miesiącu 
kończącym okres) 
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Źródło: Opracowano na podstawie Polska - podstawowe tendencje, Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i 

usługach w styczniu 2008 r., GUS 

 

W 2006 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wykazywał tendencję wzrostową, i w 
końcu tego roku miał najwyŜszą wartość (ok.+35) natomiast w 2007 r. widoczne stało się 
odwrócenie tego trendu. W końcu 2007 r. wartość wskaźnika ogólnego klimatu 
koniunktury w budownictwie spadła poniŜej +20.  

 

Bariery działalności na polskim rynku budowlanym 

Wśród barier na polskim rynku budowlanym na pierwszym miejscu wymieniany jest 
niedobór siły roboczej (zob. Wykresy 14 i 15), a następnie wysokie koszty pracy. W 
badaniu firmy PMR na kolejnym miejscu wskazuje się skomplikowane i zmieniające się 
prawo oraz wysokie podatki, a następnie trudności w zaopatrzeniu w materiały 
budowlane.   
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Wykres 15 Bariery dla działalności na polskim rynku budowlanym wg badań PMR z września 2007 r. 

79%

47%

45%

31%

29%

19%

18%

8%

3%

niedobór siły roboczej

wysokie koszty pracy

skomplikowane i często zmieniające się prawo

wysokie podatki

trudności z zaopatrzeniem w materiały budowlane

zatory płatnicze

silna konkurencja w sektorze

trudny dostęp do kredytów inwestycyjnych

inne

 
Źródło: www.pmrpublications.pl 

 

Z kolei w badaniu GUS, tuŜ po kosztach zatrudnienia, pośród najwaŜniejszych barier 
wskazywane są: konkurencja  innych firm i koszty materiałów.  

Wykres 16 Bariery dla działalności na polskim rynku budowlanym w styczniu 2008 r.  
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Źródło: GUS 

Wyniki uzyskane w ramach niniejszego, przeprowadzonego na zlecenie MRR badania, 
zostały zaprezentowane w rozdziale 5.4.4. Jednak, jeśli spojrzymy na wykres 22 w tymŜe 
rozdziale, chcąc porównać wyniki badania z tymi zaprezentowanymi powyŜej (w 
badaniach PMR Publications i GUS), zauwaŜymy, Ŝe w badaniu dla MRR równieŜ 
pośród głównych barier wskazano: niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz 
koszty zatrudnienia pracowników.  

Problemy z przepisami prawnymi i procedurami takŜe stanowią dla przebadanych firm 
budowlanych istotny problem, tak jak i koszty materiałów i surowców, które w badaniu 
tym znalazły się na drugim miejscu listy rankingowej. Dla respondentów badania 
przeprowadzonego dla MRR niedobór sprzętu nie stanowił raczej problemu, a w badaniu 
PMR nie wspominano o tej barierze. W badaniu GUS natomiast bariera ta została 
połączona z kwestią niedoboru materiałów i surowców, więc porównanie nie jest tutaj 
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moŜliwe. NaleŜy zauwaŜyć takŜe, Ŝe problemy z uzyskaniem kredytów zarówno w 
badaniu GUS jak i dla MRR znalazły się na ostatnich miejscach rankingu. Warto 
podkreślić natomiast, Ŝe w badaniu GUS i PMR nie wskazywano na barierę 
niedoszacowanych budŜetów czy teŜ złego przygotowania inwestycji. Obydwie te bariery 
zajęły natomiast wysokie pozycje w badaniu dla MRR. 

 

Zjawiska w segmencie zamówień publicznych 

W ogólnej wartości zamówień publicznych na roboty budowlane dominują zamówienia 
udzielane z zastosowaniem tzw. trybów otwartych, których wszczęcie ogłaszane jest 
m.in. w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dane dotyczące ilości i wartości tych 
zamówień zamieszczono w tabeli 6. 

Tabela 6 Ilość oraz orientacyjna wartość zamówień publicznych na roboty budowlane ogłaszanych w BZP w latach 2000-
2007 (I-III) 

Orientacyjna wartość w cenach bieŜących 

Rok Ilość zamówień Zamówień na roboty 
budowlane ogółem 

tys. zł 

Średnia wartość jednego 
zamówienia 

zł 

2000 17 163 13 323 425 776 287 

2001 17 480 14 975 023 856 694 

2002 17 591 18 157 503 1 032 204 

2003 15 526 15 413 171 992 732 

2004 11 466 16 868 622 1 471 186 

2005 11 545 21 042 763 1 822 673 

2006 14 700 24 301 637 1 653 172 

2007 (I-III) 2 335 3 719 602 1 592 977 

Ogółem 107 806 127 801 746 - 

Źródło: A. Borowicz „Wpływ prawa zamówień publicznych na przebieg procesów inwestycyjno-budowlanych w sektorze 
publicznym” materiały XIII Konferencji Naukowo-Technicznej PZiTB „Wynagrodzenia za roboty budowlane w 
zamówieniach publicznych” Ciechocinek 10-12 października 2007 r. 

 

Z danych tych wynika, Ŝe wartość polskiego rynku zamówień publicznych w okresie 
2000-2007 wzrosła prawie dwukrotnie.  

Na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane dominujące znaczenie ma tryb 
przetargu nieograniczonego (blisko 90% zamówień) z ceną ofertową jako jedynym 
kryterium oceny ofert. 

W ocenie ofert przetargowych biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne 
na roboty budowlane obecnie stosowany jest wyłącznie model jednokryterialny z 
kryterium najniŜszej ceny ofertowej. Eksperci rynku budowlanego zgodnie podkreślają w 
licznych publikacjach, Ŝe kryterium ceny stosowane jako jedyne w ocenie ofert prowadzi 
do zaniŜania cen ofertowych, a następnie do problemów w trakcie realizacji kontraktów. 

Stanowiąca miarę intensywności konkurencji średnia ilość ofert na jedno postępowanie o 
zamówienie publiczne na roboty budowlane wynosiła w latach 2006-2007 ok. 3.  

Dokładne wartości podano w tabeli, która zawiera takŜe dane ilustrujące zmiany w 
intensywności konkurencji na rynku zamówień publicznych w latach poprzednich. 
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Tabela 7 Intensywność konkurencji w postępowaniu o zamówienia publiczne na roboty budowlane 

Rok Średnia liczba ofert na jedno postępowanie 
2000 5,05 
2001 5,35 
2002 4,75 

2003 4,70 
2004 3,99 
2005 3,48 
2006 2,99 

2007 (I-III) 3,03 

Źródło: A. Borowicz Materiały XIII Konferencji Naukowo - Technicznej PZiTB „Wynagrodzenia za roboty budowlane w 

zamówieniach publicznych” Ciechocinek 10-12 października 2007 r. 

 

Z danych zamieszczonych w tabeli wynika, Ŝe konkurencja na rynku zamówień 
publicznych w latach 2000-2007 słabła. Malejąca intensywność konkurencji szła w parze 
z redukcją zróŜnicowania cen ofertowych proponowanych przez konkurujących między 
sobą oferentów.  

Zjawiskiem specyficznym dla polskiego rynku zamówień publicznych są przedłuŜające 
się procedury przetargowe w związku z licznymi, często nieistotnymi, protestami i 
odwołaniami wykonawców, jak równieŜ pytaniami do zamawiającego wynikającymi z 
błędów i braków SIWZ oraz dokumentacji technicznej. To zjawisko równieŜ uwaŜane 
jest za jedną z przyczyn słabnącej konkurencji – przedłuŜające się procedury (i związane 
z tym rosnące koszty uczestnictwa w przetargach) zmniejszają zainteresowanie 
przedsiębiorców. 

Specyfika zamówień publicznych stosowanych dla kontraktów budowlanych 
finansowanych ze środków unijnych zostanie omówiona w kolejnych rozdziałach.  

 

5.2 Problemy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych  

W rozdziale tym starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie są główne problemy 
przedsiębiorców i beneficjentów przeszkadzające im w realizacji kontraktów 
budowlanych finansowanych ze środków unijnych. 

 

5.2.1 Specyfika rynku kontraktów budowlanych współfinansowanych ze środków unijnych  

Inwestycje budowlane współfinansowane z funduszy unijnych podlegają m.in. przepisom 
dotyczącym finansowania inwestycji z budŜetu państwa oraz prawu zamówień 
publicznych. W związku z tym problemy, które występują przy realizacji inwestycji 
ZPORR i FS, są w znacznym zakresie takie same, jak problemy występujące przy 
realizacji innych inwestycji finansowanych ze środków publicznych.  

MoŜna jednak mówić o problemach specyficznych dla przedsięwzięć finansowanych z 
funduszy unijnych. Są to przede wszystkim problemy wynikające z konieczności 
stosowania mało elastycznych i trudnych do opanowania w praktyce, zdaniem 
beneficjentów i przedsiębiorców, procedur postępowania (a szczególnie raportowania i 
sprawozdawczości) obowiązujących podmioty uczestniczące w tych przedsięwzięciach.  
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Biorący udział w badaniu respondenci reprezentujący grupę beneficjentów wskazywali na 
utrudnienia przy przygotowywaniu wniosków o dotacje wynikające z obowiązku 
dostosowywania się do często zmienianych wytycznych, na długotrwałość procedur 
związanych z uzyskiwaniem dotacji oraz na zbyt duŜe ograniczenie swobody w 
podejmowaniu decyzji. Przedstawiciele firm budowlanych zwracali uwagę na 
konieczność zbyt częstego sporządzania sporządzania raportów i dokumentacji. 

Na podstawie wyników badań moŜna stwierdzić, Ŝe charakterystycznymi, 
rozpoznawalnymi przez wykonawców, cechami przedsięwzięć budowlanych 
współfinansowanych ze środków unijnych są przede wszystkim: 

� Nadzorowanie beneficjentów przez Instytucje WdraŜające/Pośredniczące, 

� Konieczność stosowania się do wytycznych dotyczących dokumentacji 
kontraktów, 

� Długie okresy zatwierdzania dokumentacji przez jednostki odpowiedzialne za 
przydzielanie beneficjentom środków unijnych – Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (dotyczy kontraktów finansowanych z FS), 

� Skomplikowana sprawozdawczość, 

� DuŜa pracochłonność przygotowania dokumentacji (np. przejściowych 
świadectw płatności), 

� DuŜa ilość działań kontrolnych. 

Opinie badanych wykonawców kontraktów budowlanych dotyczące poziomu trudności w 
rozliczaniu, terminowości oraz wymagań jakościowych tych kontraktów nie są 
całkowicie jednomyślne. Kontrakty te za trudniejsze w rozliczaniu niŜ inne kontrakty 
uznało 53% respondentów, natomiast 22% badanych stwierdziło, Ŝe rozliczanie tych 
kontraktów jest łatwiejsze. 33% respondentów stwierdziło, Ŝe realizacja kontraktów 
finansowanych ze środków unijnych wymaga spełnienia wyŜszych wymagań 
jakościowych, a 14% było przeciwnego zdania. Gorszą terminowość kontraktów 
przypisało kontraktom unijnym 31% respondentów, a 41% respondentów stwierdziło, Ŝe 
kontrakty te cechuje lepsza terminowość kontraktów. 

MoŜna, zatem stwierdzić, Ŝe rozpatrywane kontrakty w ocenie większości biorących 
udział w badaniu wykonawców są trudniejsze w rozliczaniu, wymagają respektowania 
wyŜszych wymagań jakościowych ale charakteryzują się lepszą terminowością. 

 

5.2.2 Problemy beneficjentów na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 

BudŜet 

Analiza rezultatów rozmów z 20 beneficjentami wskazuje, iŜ dla wszystkich 
respondentów problemem w realizacji kontraktów są niewystarczające środki własne, co 
w znaczny sposób ogranicza zakres inwestycji. 

Beneficjenci finansujący inwestycje ze środków budŜetowych równieŜ bardzo często 
mają trudności z prawidłowym zaplanowaniem budŜetu inwestycji określonego w 
przepisach dotyczących finansowania inwestycji z budŜetu państwa mianem „wartość 
kosztorysowa inwestycji” (WKI). Wartość ta najczęściej jest ustalana na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego, co skutkuje znacznym niedoszacowaniem potrzeb 
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finansowych. Identyczne problemy mają beneficjenci przy określaniu budŜetu inwestycji 
finansowanych ze środków unijnych. W przypadku, gdy beneficjentem jest gmina, zbyt 
mały budŜet inwestycji wynika często z ograniczonej ilości środków własnych.  

Beneficjenci mają szczególny problem z odpowiednim rozłoŜeniem przyznanego 
dofinansowania na etapy uwzględniające ponoszenie kosztów w zaleŜności od stadium 
zaawansowania realizowanego projektu. Częstym błędem jest równomierne rozdzielanie 
na równe części, co wynika z nieznajomości charakterystyk realizacji inwestycji. 

 

Uzyskiwanie uzgodnień 

Wspólny dla ogółu przebadanych beneficjentów okazał się równieŜ problem z 
uzyskiwaniem potrzebnych uzgodnień. Dotyczy to np. uzgodnień z zarządcami sieci, 
które zbyt szybko ulegają przedawnieniu. Istotne problemy wspólne dla ogółu 
beneficjentów, szczególnie tych, którzy realizują inwestycje liniowe, to konieczność 
uzgadniania przebiegu inwestycji z archeologami. 

W przypadku inwestycji liniowych (budowa dróg, rurociągów, itp.) występuje problem 
uzyskania praw do terenu potrzebnego dla ulokowania dojazdów do budowanych 
obiektów. Obecnie obowiązujące prawo daje podstawę do rozwiązania tego problemu 
tylko w przypadku budowy autostrad. 

 

PodaŜ na rynku usług projektowych 

Beneficjenci samodzielnie zamawiający dokumentację projektową (niestosujących 
rozwiązania „zaprojektuj i wybuduj”) wskazywali takŜe często na problem ograniczonej 
podaŜy na rynku usług projektowych i znaczne ryzyko zlecenia projektu do wykonania 
zespołowi nierzetelnych projektantów, szczególnie branŜowych, specjalistycznych firm 
projektowych (np. oczyszczalnie ścieków). Beneficjenci podkreślali, Ŝe wybór firmy 
projektowej ze względu na kształt ustawy PZP oraz ustawy o finansach publicznych 
(beneficjent jako jednostka budŜetowa), wymaga zakontraktowania oferty najniŜszej 
cenowo, co nie zawsze idzie w parze z jakością usług. Na skutek duŜej ilości zamówień i 
braku ofert solidnych firm projektowych, często zlecenia dostają firmy niekompetentne. 

W opinii respondentów, wśród istniejących firm projektowych brakuje odpowiedniej – 
wewnątrz-organizacyjnej - komunikacji pomiędzy poszczególnymi branŜami. Obecnie 
obserwuje się częste podzlecanie kontraktów branŜowych, co dodatkowo wprowadza 
chaos w zarządzaniu oraz obniŜa jakość sporządzanej dokumentacji. Ponadto biura 
projektowe często podejmują się realizacji zbyt duŜej ilości zleceń na raz, co powoduje 
opóźnienia w terminach oraz wspomniany spadek jakości sporządzanej dokumentacji. 

Zdaniem beneficjentów jakość dokumentacji technicznej przygotowywanej przez firmy 
projektowe jest bardzo zróŜnicowana. Pomimo stawiania wymagań firmom projektowym, 
zawsze na etapie realizacji zdarzają się problemy powodowane błędami projektowymi, 
których efektem jest konieczność wykonywania duŜej ilości robót dodatkowych. 
Podkreślano częste występowanie pomyłek firm projektowych dotyczące 
niedoszacowania wartości części obmiarowych. 

Przy nadzorze autorskim często zdarza się sytuacja złej obsługi beneficjenta przez 
projektantów wynikająca z realizacji przez nich zbyt duŜej liczby zleceń w tym samym 
czasie. Beneficjenci podkreślali w badaniu wagę doświadczenia firm projektowych na 
danym rynku (np. na terenach górniczych). 
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Niektórzy beneficjenci proponowali wprowadzenie odpowiedzialności w stosunku do 
biur projektowych i wykonywanych przez nie dokumentacji. Sam obowiązek bezpłatnej 
zmiany sporządzonej przez biura dokumentacji nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. 
Często konieczne jest wprowadzanie korekt do juŜ poprawianej dokumentacji, na 
podstawie, której Wykonawca juŜ zrobił jakąś część kontraktów, co powoduje wzrost 
kosztów2.  

Beneficjenci podkreślali niekorzystny wpływ na jakość dokumentacji technicznej duŜego 
tempa, w jakim są one przygotowywane przez biura projektowe. Krótki czas na 
opracowanie dokumentacji technicznej przez biura projektowe jest ściśle związany z 
terminami, jakie zostały beneficjentowi odgórnie narzucone. Kluczowym wydaje się 
trend, zdaniem beneficjenta niekorzystny, zwiększania wydatków inwestycyjnych 
kosztem ograniczenia zasobności budŜetu przeznaczonego na przygotowanie inwestycji. 
Skutkuje to nieodpowiednim przygotowaniem inwestycji, co próbuje się nadrobić 
poprzez skrócenie czasu przygotowania, co tym samym niekorzystnie odbija się na 
realizacji. 

 

Opracowanie wniosku o dotację 

Respondenci wskazywali takŜe na trudności z prawidłowym opracowaniem wniosku o 
dotacje i zaplanowaniem czasu realizacji kontraktów budowlanych. Stwierdzano takŜe, Ŝe 
dość często studia wykonalności są na niskim poziomie. Brakuje rzetelnych analiz 
ekonomicznych i finansowych. Powszechne są błędy przy określaniu budŜetu inwestycji, 
brak jest naleŜytej dbałości o uregulowanie spraw związanych z lokalizacją inwestycji, 
umów z właścicielami infrastruktury oraz współpracy zamawiającego z zarządcami dróg. 

 

Wydatkowanie środków z podziałem na kwartały 

Problemem specyficznym dla inwestycji finansowanych ze środków budŜetowych jest 
konieczność opracowywania planu wydatkowania środków z podziałem na kwartały. 

 

Oczekiwanie na uzgodnienia raportów dotyczących oddziaływania inwestycji na 
środowisko 

Inny problem charakterystyczny dla procesu przygotowania tej kategorii inwestycji FS to 
długi okres oczekiwania na konsultacje ze strony Ministerstwa w sprawach uzgodnień 
raportów dotyczących oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 

Dublowanie się funkcji instytucji 

W przypadku przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska ma miejsce dublowanie się 
funkcji Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.  

 

                                                 
2 W jednym z omawianych projektów zdarzyło się, Ŝe za błędy architekta Inwestor zapłacił dodatkowe 12 
mln PLN. 
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5.2.3 Problemy beneficjentów na etapie wyboru wykonawcy kontraktów budowlanych 

Kryteria wyboru ofert 

Mimo, iŜ to beneficjenci odpowiedzialni są za opracowanie postępowań przetargowych to 
jednak ich przedstawiciele w trakcie wywiadów wskazywali na stosowany powszechne 
zbyt szeroki zakres dokumentów wymaganych na etapie prowadzenia postępowań 
przetargowych. Respondenci wskazywali, iŜ dokumenty te mogłyby być zastąpione 
oświadczeniami. Praktyka wymagania zbyt szerokiego zakresu dokumentów wynika ze 
stosowania przez beneficjentów zaleceń instytucji pośredniczących. 

W ocenie ofert przetargowych biorących udział w postępowaniu o zamówienia publiczne 
na roboty budowlane stosowany jest obecnie wyłącznie model jednokryterialny z 
kryterium najniŜszej ceny ofertowej. To rozwiązanie, wynikające z obowiązujących 
przepisów sprzyja - w opinii beneficjentów – manipulowaniu przez wykonawców 
kryterium ceny3. Na etapie wstępnej selekcji ofert przeprowadzana jest jedynie ocena 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Nie tworzy się takŜe rankingu oferentów4, 
którzy przecieŜ charakteryzują się róŜnym doświadczeniem i róŜnym potencjałem 
kadrowym, technicznym, ekonomicznym i finansowym. Kompetencje i wiarygodność 
oferenta są weryfikowane wyłącznie na podstawie przedstawionych przez oferenta 
dokumentów referencyjnych, a te zwykle pokazują jedynie pozytywne cechy i zawierają 
opinie najbardziej usatysfakcjonowanych klientów. W konsekwencji zdarza się, Ŝe 
dopuszczane są oferty firm niezasługujących na zaufanie, nawet otwarcie wyraŜających 
nonszalancję wobec zamawiającego i zobowiązań określonych w umowie.  

RównieŜ w opinii przebadanych przedstawicieli firm budowlanych kryterium ceny 
stosowane jako jedyne w ocenie ofert prowadzi do zaniŜania cen ofertowych, a następnie 
do problemów w trakcie realizacji kontraktów. Na pytanie o przyczyny swoich poraŜek w 
przetargach 32% badanych firm budowlanych zdecydowanie wskazało wyraźnie 
zaniŜoną cenę ofert konkurencyjnych. 

Beneficjenci podkreślali, iŜ często dochodzi do anulowania przetargów na skutek ofert 
przekraczających budŜet, nawet, gdy jest to nieznaczne przekroczenie. Osoby 
zarządzające budŜetem są często prawnie zmuszone do anulowania przetargu i jego 
ponownego ogłoszenia, co powoduje stratę czasu, a często nawet wzrost wartości ofert w 
stosunku do pierwszego przetargu. 

Stosowanie gwarancji bankowych jako wymogu stawianego Wykonawcy (by beneficjent 
mógł zabezpieczyć sobie kontrakt i wymogi w odniesieniu do Wykonawcy), powoduje 
zmniejszenie ryzyka, ale równieŜ wzrost kosztów kontraktu na roboty, za które w 
konsekwencji i tak ostatecznie płaci Zamawiający (zapis dotyczący gwarancji bankowych 
musi być umieszczony w SIWZ by Wykonawcy mogli przewidzieć odpowiednie koszty). 

Ponadto, istotnym problemem wskazywanym przez benficjentów jest to, iŜ Wykonawcy 
często pozyskują opinie o wykonanych przez siebie robotach wybiórczo, co pozwala im 

                                                 
3 W trakcie wywiadu z jednym z Urzędów Wojewódzkich spotkano się z opinią, potwierdzoną w kolejnych 
rozmowach, iŜ w obecnej sytuacji moŜliwe jest bezprawne działanie niektórych firm, które zawyŜając ceny 
ofert, powodują wygranie przetargu przez trzeciego Wykonawcę, który następnie bierze firmy odrzucone w 
postępowaniu przetargowym na podwykonawców. 
4 Chodzi o II etapowy przetarg nieograniczony. Ranking oferentów powstanie po I etapie mającym charakter 
preselekcji. Po dokonaniu preselekcji Zamawiający ma prawo dokonać wyboru oferty z najniŜszą ceną 
spośród tych, które zostały  dopuszczone do II etapu. 
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na prezentowanie wyłącznie pozytywnych opinii od beneficjentów i tym samym fałszywe 
budowanie sobie wzorcowych referencji niezbędnych do uzyskania nowych kontraktów. 

Zdaniem beneficjentów brakuje skutecznego działania Instytucji Wykluczenia 
Wykonawcy, jasnych procedur, kiedy moŜna go wykluczyć, a jeśli nawet dojdzie do 
wykluczenia, to ta informacja nie trafia do innych Beneficjentów. 

W opinii większości przebadanych beneficjentów do problemów podlegających prawu 
zamówień publicznych na etapie wyboru wykonawców kontraktów budowlanych, poza 
wyŜej omówionymi, naleŜą:  

���� Konieczność ponawiania przetargów z powodu braku ofert spełniających warunki 
określone w SIWZ oraz nie przekraczających ustalonej przez zamawiającego 
wartości kontraktu, 

���� Opóźnianie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w przypadku odwołań i skarg 
oferentów, którzy nie zostali wybrani,  

���� Problemy beneficjentów na etapie realizacji kontraktów budowlanych. 

Na etapie realizacji kontraktów budowlanych wszyscy beneficjenci deklarowali problemy 
z brakiem środków i z wykonawcami kontraktów, którzy:  

���� Opóźniają rozpoczęcie kontraktów, 

���� Nie dotrzymują terminów umownych, 

���� śądają zapłaty za roboty dodatkowe, 

���� Nie dotrzymują standardów jakościowych. 

Beneficjenci podlegający prawu zamówień publicznych mają często w tej fazie problemy 
z dotrzymaniem terminów wypłat naleŜnych wykonawcy. Wynika to z opóźnień w 
przekazywaniu środków budŜetowych. 

 

Kary umowne 

Beneficjenci często wskazywali takŜe na brak narzędzi prawnych po stronie 
Zamawiającego pozwalających na odstąpienie od umowy z Wykonawcą, który 
nadmiernie zwleka z rozpoczęciem kontraktów, przeciąga etap organizacji zaplecza 
technologicznego, pozyskiwania materiałów i sprzętu. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe powszechnie stosowany przez beneficjentów niski pułap 
obowiązkowych kar umownych za odstąpienie Wykonawcy od umowy nie jest niestety 
czynnikiem zniechęcającym Wykonawcę do takiego kroku5.  

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1 PZP kaŜą Zamawiającemu wykluczyć z postępowania 
Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządził szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie.  

Brak jest regulacji dotyczących sytuacji, w których, juŜ po zawarciu umowy, Wykonawca 
realizuje zamówienie opieszale, szkody jeszcze nie wyrządził, ale wydłuŜa termin 
realizacji zapewniając, Ŝe kontroluje sytuację, równieŜ pod względem terminowości prac. 

                                                 
5 Podano przykład jednego z kontraktów gdzie zaistniało niebezpieczeństwo, Ŝe Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 5% wartości brutto kontraktu, stawiając Zamawiającego z powrotem na początku 
procesu, bez moŜliwości wyboru kolejnego wykonawcy z rankingu złoŜonych ofert (obowiązkowe 
powtórzenie całego postępowania). 
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W budownictwie drogowym, gdzie wykonawstwo kontraktów jest nierozerwalnie 
związane z porami roku i warunkami atmosferycznymi, takie zachowania Wykonawców 
kończą się często zwłoką w wykonaniu zamówienia.  

W opinii beneficjentów kary umowne, ustalane przez nich powinny być znacznie wyŜsze, 
powinny dotyczyć takŜe nierzetelności Wykonawcy na kaŜdym etapie realizacji 
kontraktu, a nie tylko zwłoki w terminowym wykonaniu umowy lub zwłoki w usuwaniu 
wad. 

W przypadku kontraktów finansowanych z Funduszu Spójności do problemów tych 
dochodzą problemy wynikające ze spadku kursu euro, gdy memorandum finansowe 
zostało podpisane w momencie wysokiego kursu6.  

 

Konsultacje z IW 

Beneficjenci FS uwaŜają, iŜ skala kwestii wymagających konsultacji z Instytucjami 
WdraŜającymi jest wciąŜ zbyt duŜa, gdyŜ generuje opóźnienia w realizacji wynikające z 
konieczności raportowania o najdrobniejszych zmianach, co stanowi powaŜne utrudnienie 
zwłaszcza przy specyfice inwestycji liniowych).  

 

Komunikacja z IW 

Beneficjenci FS wskazywali takŜe na zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedzi w mało 
waŜnych sprawach oraz generalny brak zaufania ze strony IW w stosunku do 
beneficjentów. Beneficjenci podkreślali w rozmowach, Ŝe: 

���� IW udzielają im zbyt mało pomocy; 

���� Kontrole dotyczące realizowanych przez beneficjentów zadań zamiast pomagać 
generują dodatkowe problemy. 

Beneficjenci wskazywali równieŜ na następujące kwestie: 

���� Częste zmiany wytycznych wymuszające modyfikacje w juŜ opracowanych 
dokumentach, powodujące opóźnienia w realizacji projektów (np. wnioski o 
płatność); 

���� Zbyt skomplikowana sprawozdawczość; 

���� Pozorne uproszczenie: przejściowe świadectwa płatności. Jest to teoretyczne 
ułatwienie gdyŜ wysyła się  mniej materiału dokumentacyjnego do NFOŚiGW, lecz 
w  praktyce beneficjent musi dokonać podsumowania całego obszernego dokumentu, 
by móc przesłać odpowiednie wyciągi stron, z których wynika wartość faktury + 
ostatnie strony arkusza; 

���� Problemy szczególnie mniejszych beneficjentów z płynnością finansową związane z 
tym utrudnienia w uzyskaniu poŜyczek pomostowych. 

Jeden z beneficjentów wskazywał na problemy wynikające z zapisów w PZP dotyczące 
„sytuacji, których nie dało się przewidzieć”. Według interpretacji przepisów przez Urząd 
Wojewódzki – powódź nie jest zdarzeniem nagłym i nieprzewidywalnym. Beneficjent 
uzyskał pieniądze z MSWiA (2 mln PLN) na wzmocnienie brzegów rzeki, których 

                                                 
6Raport zawierający wyniki badania obejmującego beneficjentów zawiera opis przypadku ilustrującego taką 
sytuację. 
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wykorzystanie było zagroŜone, gdyŜ według UW nie było podstaw do odstąpienia od 
stosowania ustawy PZP, gdyŜ powódź moŜna przewidzieć.  

Zdaniem beneficjentów istniejące bariery formalno-prawne w znaczącym stopniu 
utrudniają realizację przedsięwzięć budowlanych, np. brak moŜliwości zakwalifikowania 
kosztów robót dodatkowych do wydatków kwalifikowanych projektu ZPORR. Z praktyki 
wynika, Ŝe na etapie realizacji inwestycji często pojawia się konieczność wykonania 
kontraktów dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu 
budowlanego. W opinii respondentów niniejszego badania koszty kontraktów 
finansowanych z FS dochodzą do 10 - 15% wartości kontraktu i jak dotychczas 
pokrywane były ze środków własnych beneficjenta w ramach oszczędności na innych 
projektach unijnych.  

Jako jeden z głównych i powszechnie występujących problemów pojawiającym się 
podczas realizacji inwestycji wskazano brak konkretnych ustaleń co do przebiegu i 
zasięgu obszarów cieniowych Natura 2000. Po wprowadzeniu wykonawcy na budowę, 
często okazuje się, iŜ teren, na którym juŜ zaczęto realizować inwestycję wchodzi w skład 
obszaru Natura 2000 i w związku z tym beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i 
zamówienia dodatkowych kontraktów kompensacyjnych, co oznacza konieczność 
poniesienia dodatkowych nieprzewidzianych kosztów. Dla dotrzymania terminu 
zakończenia inwestycji konieczne staje się zwiększanie tempa realizowanych inwestycji, 
co skutkuje obniŜeniem jakości wykonywanych prac. 

 

5.2.4 Problemy wykonawców kontraktów budowlanych  

W świetle badań kwestionariuszowych zaobserwowano, Ŝe najwaŜniejszym problemem 
w przygotowaniu i realizacji kontraktów budowlanych finansowanych ze środków 
unijnych są: 

���� Niedoszacowane budŜety przygotowane przez beneficjentów (średnia ocena wyniosła 
6 na max. 10 moŜliwych punktów),  

���� Koszty materiałów i surowców (5,9 pkt.),  

���� Koszty zatrudnienia pracowników (5,7 pkt.),  

���� Złe przygotowanie inwestycji przez beneficjenta (5,6 pkt.),  

���� Problemy z przepisami prawnymi i procedurami oraz niedobór wykwalifikowanych 
pracowników (po 5,3 pkt.) 

���� Zbyt wysokie wymagania SIWZ (5,2 pkt.),  

���� Koszty zakupu i/lub wynajmu sprzętu (4,5 pkt.), 

���� Koszty zarządzania kontraktem oraz problemy z płynnością (po 4,2 pkt.),  

���� Trudności ze znalezieniem podwykonawców  (4 pkt.) oraz  

���� Trudności z uzyskaniem kredytów (3,9). 

 

Odpowiedzi wykonawców i oferentów są w tym zakresie zbliŜone. Jedynie dla 
niestartujacych firm najwaŜniejszymi problemami są koszty materiałów i surowców oraz 
koszty zatrudnienia pracowników (wskazano średnio po 6 pkt.), a następnie dopiero 
niedoszacowanie budŜety. 
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5.2.5 Problemy wykonawców na etapie przetargu i zawierania umów 

Czas na przygotowywanie ofert 

Respondenci biorący udział w badaniach podkreślali niekorzystny wpływ na jakość 
dokumentacji technicznej duŜego tempa, w jakim są one przygotowywane przez biura 
projektowe. Zaznaczano, Ŝe krótki czas na opracowanie dokumentacji technicznej przez 
biura projektowe jest ściśle związany z terminami, jakie zostały beneficjentowi odgórnie 
narzucone.  

Uczestnicy wywiadu fokusowego z małymi fimami wskazywali natomiast, iŜ czas na 
przygotowanie i złoŜenie oferty jest w chwili obecnej wystarczający z punktu widzenia 
małych firm zainteresowanych tworzeniem konsorcjów i nie ma w tym zakresie 
problemów, gdyŜ dobre firmy wykonawcze przygotowują się odpowiednio wcześniej do 
składania oferty.  

Jednak w opinii respondentów wywiadów indywidualnych (duŜe firmy) czas na 
przygotowanie ofert zwłaszcza w przypadku duŜych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
jest zbyt krótki. 

 

Podzlecanie kontraktów 

Respondenci badania wskazywali takŜe na problem ograniczeń moŜliwości podzlecania 
kontraktów. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe 

Badane firmy wskazywały takŜe na stosowanie w umowach o roboty budowlane 
niekorzystnych dla wykonawcy zapisów dotyczących wynagrodzenia, co wiąŜe się z 
powszechnym stosowaniem wynagrodzenia ryczałtowego. 

Wskazywano na problem pomijania w SIWZ klauzul dotyczących waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy. Większość biorących udział w badaniu wykonawców 
kontraktów budowlanych postrzega brak zapisów waloryzacyjnych w kontraktach jako 
problem i potencjalne zagroŜenie dla ich realizacji. Stosowane zapisy o waloryzacji, w 
przypadku podniesienia stawek VAT, nie są wystarczające. 

 

Wymagania SIWZ dla mniejszych firm 

Mniejsze firmy, które uczestniczyły w wywiadzie fokusowym nie zgłaszały, aby 
zawyŜanie wymagań stawianych w SIWZ stanowiło dla nich problem. Wręcz 
postulowały ich dalsze zaostrzanie w celu eliminacji konkurencji o niskich 
kwalifikacjach. 

 

Przerzucanie weryfikacji dokumentacji projektowej na wykonawcę 

Ponadto, przedstawiciele firm budowlanych często wyraŜali opinię, Ŝe konieczność 
weryfikowania dokumentacji projektowej jest przerzucana na wykonawcę przy 
zapewnieniu bardzo krótkiego czasu na sprawdzenie projektu. Jak ustalono w badaniu, 
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pomimo stawiania wymagań firmom projektowym, zawsze na etapie realizacji zdarzają 
się problemy wynikające z błędów w dokumentacji projektowej, które powodują 
konieczność wykonywania pewnej, niekiedy duŜej ilości robót dodatkowych. 
Respondenci podkreślali w wywiadach częste występowanie pomyłek firm projektowych 
dotyczące niedoszacowania wartości części obmiarowych. 

 

Brak moŜliwości negocjowania warunków umownych 

Dla wykonawców problemem jest takŜe brak moŜliwości negocjowania warunków 
umownych.  

 

Przyczyny odrzucania ofert i przegrywania w przetargu 

W przypadku większości badanych przedsiębiorstw (66%), które brały udział w 
przetargach na kontrakty ZPORR i FS (lub teŜ występowały w roli podwykonawcy), nie 
wystąpiły odrzucenia ofert na etapie oceny warunków określonych w SIWZ. Sytuacja 
odrzucenia ofert miała jednak miejsce wśród: 

� 14% wykonawców i 18% oferentów w przypadku 1-2 ofert, 

� 9% wykonawców i 12% oferentów w przypadku od 3 do 5 ofert, 

� 10% wykonawców i 9% oferentów w przypadku powyŜej 5 ofert. 

 

Jeśli chodzi o powody przegranej w przetargach to respondenci badania wskazywali 
przede wszystkim na (w skali od 1 - zdecydowanie tak do 5 - zdecydowanie nie): 

� Konkurentów posiadających istotnie większą liczbę pracowników i sprzętu 
(ocena 3,8; w skali od 1 - zdecydowanie tak do 5 - zdecydowanie nie), następnie  

� Doświadczenie konkurentów w realizacji tego typu kontraktów (ocena 3,5),  

� Posiadanie przez konkurentów ceny niewiele niŜszej (ocena 2,5).  

 

Podawanie zaniŜonej ceny przez konkurentów było w oczach respondentów 
zdecydowanie najwaŜniejszą przyczyną (2,4) przegrania kontraktów (zob. wykres 
poniŜej). 
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Wykres 17 Główne przyczyny przegranej w przetargach na realizację kontraktów ZPORR i FS 
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Źródło:  Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

Kadra przygotowująca oferty 

Wyniki badań wskazują, Ŝe większość firm posiada stały wyspecjalizowany zespół do 
przygotowywania ofert przetargowych. Tak jest w przypadku 79% wykonawców, 73% 
oferentów, ale juŜ tylko w przypadku 48% niebiorących udziału w kontraktach. Wśród tej 
ostatniej grupy aŜ 31 % firm deklarowało, iŜ zespół tworzony jest w celu przygotowania 
konkretnej oferty, w 9% przypadków ofertę opracowuje właściciel firmy/prezes, a w 3% 
jeden pracownik. Wydaje się, iŜ korzystanie ze stałego zespołu mogłoby stanowić 
przewagę konkurencyjną obecnych wykonawców nad oferentami i niestartującymi, 
jednak wniosek ten nie musi być uzasadniony. 
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Wykres 18 Osoby/ organy odpowiedzialne za przygotowanie ofert przetargowych w przedsiębiorstwach budowlanych 
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 Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

5.2.6 Problemy wykonawców na etapie realizacji kontraktów budowlanych  

Płynność finansowa wykonawców 

Badania kwestionariuszowe wskazują, iŜ kwestia płynności finansowej generalnie nie 
stanowi dla wykonawców bariery realizacyjnej kontraktów budowlanych finansowanych 
ze źródeł unijnych. Z deklaracji firm wynika, iŜ, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały 
one problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Była to opinia 80% badanych. Brak 
problemów deklarowało 85% wykonawców, 88% oferentów i 74% niebiorących udziału 
w kontraktach. W tej ostatniej grupie 17% (największy odsetek) deklarowało problemy z 
płynnością. Deklaracje te jednak naleŜy interpretować z duŜą ostroŜnością, gdyŜ moŜna 
oczekiwać, Ŝe mało która firma do takich problemów chciałaby się przyznać. 

 

Długie terminy płatności 

Uczestnicy wywiadu fokusowego wśród mniejszych firm wskazywali na problemy z 
długimi terminem płatności za wykonane prace w ramach kontraktów finansowanych z 
FS, jaki upływa od momentu złoŜenia poprawnie sporządzonego i zatwierdzonego przez 
InŜyniera Kontraktu przejściowego świadectwa płatności. Zwrócono uwagę, iŜ długi 
okres oczekiwania na płatności powoduje jednak problemy z płynnością finansową u tych 
Wykonawców.  

Podkreślono takŜe, iŜ urzędnicy, którzy zapłacą Wykonawcy przed terminem 
wyznaczonym w kontrakcie naraŜeni są potem na zarzuty ze strony podmiotów 
kontrolnych na łamanie dyscypliny budŜetowej, czego Wykonawcy nie rozumieją 
oczekując zapłat przed terminem. Uczestnicy badania fokusowego wśród małych firm 
podkreślali takŜe, iŜ zdarzają się sytuacje, kiedy InŜynier Kontraktu celowo wynajduje 
drobne błędy w przejściowym świadectwie płatności tylko po to, aby zyskać na czasie i 
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móc sprawdzić dokumenty przedłoŜone przez Wykonawcę. W takiej sytuacji termin 
płatności ulega wydłuŜeniu, gdyŜ liczony jest od momentu przyjęcia poprawnie 
sporządzonego dokumentu.  

W przypadku kontraktów finansowanych z FS uczestnicy obydwu fokusów zwracali 
uwagę na nie równoprawne stosowanie zapisów klauzul FIDIC (np. dotyczących 
terminów), które są modyfikowane przez Zamawiających w taki sposób, aby przerzucać 
wszelkie ryzyko na Wykonawców. 

Propozycję działań eliminujących problem zaprezentowano w rozdziale 5.5. 

 

Biurokracja 

Respondenci fokusów („mniejsze firmy”) wskazali na nadmierny poziom biurokratyzacji 
i związane z tym utrudnienia w realizowaniu kontraktów budowlanych finansowanych ze 
środków unijnych. W ich opinii procedury te są bardziej restrykcyjne niŜ wymaga tego 
prawo unijne. Stwarza to Wykonawcom szczególne utrudnienia, gdyŜ muszą duŜą uwagę 
przykładać do formalnej obsługi kontraktu, zamiast skupić się na technicznej realizacji 
zadania. W przypadku kontraktów ZPORR respondenci szczególną uwagę zwracali na 
konieczność zbyt częstego sporządzania raportów/dokumentacji (dzienne raporty, 
dokumentacja fotograficzna oraz dzienna księga obmiarów). 

Propozycję działań eliminujących problem zaprezentowano w rozdziale 5.5. 

 

FIDIC a PZP 

W rozmowach z firmami poruszono takŜe kwestię zapisów w procedurach FIDIC 
stojących w sprzeczności z zapisami ustawy PZP, w odniesieniu do braku moŜliwości 
wprowadzania zmian w zawartym kontrakcie, których wprowadzenie dopuszcza FIDIC. 
Zagadnienie to dotyczy kwestii moŜliwości finansowania robót dodatkowych. 

 

Niedobór wykwalifikowanych pracowników 

Zdaniem większości przebadanych przedsiębiorstw istotnym problemem w realizacji 
kontraktów jest brak wykwalifikowanych pracowników na rynku (79%).  

Dla największego odsetka badanych (29%), najbardziej brakuje murarzy, następnie 
operatorów sprzętu (15%), cieśli (12%), robotników i zbrojarzy (po 10% odpowiedzi), 
spawaczy i tynkarzy (po 9%), dekarzy (7%), brukarzy (6%), kierowników budowy (5%), 
monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej (5%) i inŜynierów (4%). 

 

Niska jakość usług InŜynierów Kontraktu  

Wywiady fokusowe z mniejszymi firmami wskazywały natomiast na problemy 
pojawiające się z jakością usług świadczonych przez InŜynierów Kontraktu. Wskazano 
takŜe na problemy pojawiające się z tytułu niejednorodnej interpretacji przepisów przez 
róŜnych IK dla tej samej sytuacji. Zwrócono uwagę na ograniczanie kompetencji 
InŜyniera Kontraktu w umowie zawieranej z Zamawiającym oraz na kwestie związane z 
niedostateczną rzetelnością i fachowością tego podmiotu.  
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Wady dokumentacji projektowej 

Do problemów najpowszechniej podkreślanych przez przebadanych wykonawców 
kontraktów budowlanych naleŜą wady dokumentacji projektowej. Jest to problem 
wspólny dla wszystkich przedsięwzięć budowlanych realizowanych obecnie w Polsce. W 
raporcie na temat ograniczeń i barier utrudniających szybkie realizowanie programu 
budowy dróg w Polsce [44] stwierdzono: „Odnosimy (...) wraŜenie, Ŝe projektanci rzadko 
uczestniczą w seminariach poświęconych nowym technologiom, innowacjom, 
nowatorskim rozwiązaniom czy teŜ ekonomicznym, kontraktowym lub komercyjnym 
aspektom inwestycji, tzn. niektóre rozwiązania projektowe są po prostu powielane z 
poprzednich projektów sztampowo.” Przy takim podejściu do projektowania nietrudno o 
błędy i pominięcie istotnych dla wykonawcy szczegółów.  

Powszechne są problemy z robotami dodatkowymi. Zamawiający mają problemy z 
płaceniem za wykonanie tych kontraktów. 

 

Wzrost kosztów produkcji 

Wykonawcy kontraktów budowlanych mieli w ostatnim czasie powaŜne problemy ze 
wzrostem kosztów produkcji wynikającym głównie ze wzrostu cen materiałów 
budowlanych oraz ze wzrostu płac w wykonawstwie budowlanym. 

 

Nieuczciwa konkurencja 

Beneficjenci realizujący projekty drogowe podkreślali, Ŝe rynek drogowych kontraktów 
budowlanych jest mało stabilny i Ŝe istnieje pewna grupa wykonawców kontraktów 
drogowych, która zamiast uczciwej konkurencji, wybrała drogę bezwzględnej walki o 
kontrakty. Dzięki zmianom na rynku drogowym wykonawcy pozyskali bardzo duŜo 
zleceń, które przerosły ich potencjał finansowy i techniczny, co odbija się przede 
wszystkim na terminowości i jakości kontraktów. 

 

Problemy ze współpracą pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć 

Współpraca pomiędzy uczestnikami duŜych przedsięwzięć budowlanych często bywa 
trudna. Jednak rozwiązania organizacyjne stosowane w przypadku przedsięwzięć 
infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy unijnych, jak wynika z dokumentacji 
przeprowadzonych badań, powodują problemy szczególnie nasilone.  

W przypadku kontraktów finansowanych z FS Instytucje WdraŜające wymagają od 
beneficjentów, by konsultowali z nimi kaŜdą, nawet drobną zmianę. Konieczność 
ciągłego sporządzania róŜnych raportów jest dla beneficjentów uciąŜliwa i powoduje 
opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia. Beneficjenci skarŜą się takŜe na zbyt długi czas 
oczekiwania na odpowiedzi w mało waŜnych sprawach oraz generalny brak zaufania ze 
strony jednostki nadrzędnej.  

Beneficjenci wypowiadający się w sprawie współpracy z IW w ramach realizacji 
kontraktów finansowanych z FS podkreślali, Ŝe: 

� Instytucje WdraŜające udzielają beneficjentom zbyt mało pomocy; 

� Kontrole przeprowadzane na zadaniach realizowanych przez beneficjentów 
zamiast pomagać to stwarzają dodatkowe problemy. 
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Opinia prezentowana w omawianej sprawie przez biorących udział w badaniu 
przedstawicieli Instytucji WdraŜających była zupełnie odmienna. Ich zdaniem, to 
beneficjenci nie zwracają się do IW tak często, jak powinni i popełniają błędy, którym 
moŜna było zapobiec, gdyby się konsultowali.  

W odniesieniu do projektów z zakresu ochrony środowiska wskazywano równieŜ na 
dublowanie się funkcji MŚ i NFOŚiGW.  

Beneficjenci podkreślali, Ŝe obecny kształt przepisów nie jest nastawiony na ułatwienie 
współpracy wykonawcy i beneficjenta. Urzędnicy, np. prowadzący kontrole, często nie 
rozumieją specyfiki prowadzenia inwestycji, w tym faktu, Ŝe jest to działalność, w której 
współpraca beneficjenta i wykonawcy jest niezbędna. 

 

Problemy z zarządzaniem budową 

Zarządzanie budową jest obecnie w Polsce najczęściej utoŜsamiane z pełnieniem 
nadzoru. Zdaniem wielu uczestniczących w badaniu beneficjentów, rynek usług nadzoru 
nie jest wystarczająco rozwinięty, a wzrost zapotrzebowania na usługi nadzoru 
budowlanego znacznie przewyŜsza moŜliwości firm świadczących tego rodzaju usługi. 
Niepokojący dla beneficjentów jest fakt wygrywania przetargów na usługi nadzoru przez 
firmy przedstawiające oferty podejrzanie niskiej wartości. Są to najczęściej nowe firmy 
chcące jak najszybciej wygenerować zysk. Firmy te posługują się niewykwalifikowaną 
kadrą, a ponadto podejmują się wielu zleceń jednocześnie, co dodatkowo obniŜa jakość 
usług nadzoru. Jednak nawet, gdy przetargi na nadzorowanie budowy wygrywają duŜe 
firmy mające odpowiednie referencje, występują u nich problemy z mobilizacją. Obsada 
kadrowa jest kompletowana dopiero po uzyskaniu zamówienia. 

Przy nadzorze autorskim często zdarza się, Ŝe projektanci nie są dostępni wtedy, kiedy 
ich beneficjent potrzebuje, poniewaŜ są zajęci realizacją zlecenia dla innego 
zleceniodawcy.  

Zwracano uwagę na takie często spotykane cechy nadzoru jak:  

���� Brak zaangaŜowania;  

���� Słabe przewidywanie potencjalnych zagroŜeń; 

���� Brak strategii zarządzania; 

���� Brak kompleksowego zarządzania projektem - finansowego i technicznego; 

���� Nie przykładanie się do rozwiązywania problemów; 

���� Słaba znajomość procedur FIDIC przez inspektorów branŜowych. 

 

Beneficjenci wskazywali na to, Ŝe InŜynierowie Kontraktów często ograniczają swoje 
usługi do zakresu pełnionego przez inspektorów nadzoru. Zdarza się, Ŝe funkcje 
kierownicze w kontraktach nadzorczych powierzane są obcokrajowcom, którzy nie mają 
rozeznania na polskim rynku.  
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5.3 ZagroŜenia realizacji inwestycji ZPORR i FS  

W odniesieniu do inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy 
unijnych moŜna rozpatrywać następujące zagroŜenia: 

� Nie wszystkie inwestycje zostaną ukończone w planowanym terminie (zgodnie z 
obserwacjami MRR wyraŜonymi w załoŜeniach do niniejszego badania), 

� W przypadku części inwestycji nie zostanie zrealizowany pełny zakres rzeczowy, 

� Niektóre inwestycje nie będą mogły być zrealizowane. 

 

ZagroŜenie opóźnieniem planowanego terminu zakończenia inwestycji 

W odniesieniu do kontraktów ZPORR i FS zagroŜeniem najbardziej realnym spośród 
wymienionych powyŜej jest opóźnienie terminów realizacji niektórych inwestycji. O 
istnieniu tego zagroŜenia świadczą następujące wyniki przeprowadzonych badań: 

� Zbyt późne rozpoczynanie realizacji inwestycji 

Jednym z powodów zbyt późnego rozpoczynania realizacji inwestycji jest długotrwałość 
procedury przyznawania środków unijnych. Większość biorących udział w badaniu 
respondentów reprezentujących grupę beneficjentów wskazała jako waŜną przyczynę 
zagroŜeń długi czas oczekiwania na przyznanie dotacji.  

Często występującym powodem opóźnień w rozpoczynaniu realizacji robót budowlanych 
jest przedłuŜanie procedur przetargowych. W dokumentacji zrealizowanych badań 
znajdują się opisy ilustrujących to zjawisko przypadków (np. budowa autostrady A4 – 
odcinek Zgorzelec-KrzyŜowa). W dokumentacji badań znajdują się takŜe opisy 
kontraktów, których rozpoczęcie opóźnili wykonawcy nieprzygotowani do wykonania 
robót (np. przebudowa drogi krajowej nr 2, projekt Gospodarka wodno-ściekowa w 
Grodzisku Mazowieckim).  

Jedna z osób udzielających wywiadu indywidualnego zwróciła uwagę na nieprzemyślane 
decyzje beneficjentów dotyczące zakresu rzeczowego i technologii na etapie planowania 
inwestycji powodujące konieczność wprowadzania zmian i w konsekwencji skutkujące 
niedotrzymywaniem pierwotnie określonych terminów na realizację zadania (opinia ta nie 
została poparta konkretnymi danymi); 

 

� WydłuŜanie czasu realizacji robót 

WydłuŜanie czasu realizacji robót budowlanych najczęściej wynika z potrzeby 
wykonania nieplanowanych robót. W opinii pytanych o to respondentów, robót takich jest 
zwykle kilkanaście (do 18) procent. Zdarzają się teŜ opóźnienia powodowane przez 
wykonawców robót niedość dobrze przygotowanych do utrzymania odpowiedniego 
tempa postępu robót. Jedna z osób biorących udział w badaniu zwróciła uwagę na 
nieprzemyślane decyzje beneficjentów dotyczące zakresu rzeczowego i technologii na 
etapie planowania inwestycji powodujące konieczność wprowadzania zmian i w 
konsekwencji skutkują niedotrzymywaniem pierwotnie określonych terminów na realizację 
zadania. Czas realizacji robót często ulega wydłuŜeniu, gdy dochodzi do zerwania 
kontraktu. W dokumentacji z przeprowadzonych badań dotyczących kontraktów ZPORR i 
FS opisano dość liczne przypadki zrywania umów – na 78 zbadanych kontraktów 10 (czyli 
13%),  zostało zerwanych. Udzielający informacji na ten temat nie określali jednak 
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ilościowo wpływu przerw w realizacji robót związanych ze zrywaniem umów na czas 
trwania budowy.  Na podstawie opisu problemów, które wystąpiły w realizacji 
poszczególnych kontraktów moŜna wnioskować, Ŝe dotrzymywanie przez wykonawców 
planowanego terminu zakończenia robót nie jest dla zamawiających szczególnie istotne. 
Stanowisko takie moŜe wynikać z niekomercyjnego charakteru inwestycji – ekonomiczne 
znaczenie czasu jest w przypadku takich inwestycji mało czytelne dla inwestora.  

W przypadku badanych kontraktów do przekraczania planowanych kosztów dochodziło z 
powodu wspomnianej powyŜej potrzeby wykonania nieplanowanych robót, a takŜe z 
powodu gwałtownego wzrostu cen na materiały i usługi budowlane, spadku kursu euro 
oraz lekkomyślności wykonawców robót budowlanych, którzy starali się uzyskiwać 
zamówienia stosując strategię zaniŜania cen ofertowych i zawierali umowy na cenę 
niewystarczającą do pokrycia rzeczywistych kosztów. Najczęściej występującymi 
zakłóceniami wynikającymi z konieczności poniesienia przez wykonawców robót 
kosztów przekraczających planowane było pojawianie się sporów pomiędzy 
wykonawcami a zamawiającymi, przerywanie prowadzenia robót, zrywanie kontraktów. 
W badanej grupie 78 kontraktów miały miejsce ogólnie: 4 spory rozstrzygane w trybie 
arbitraŜu, 1 arbitraŜ w przygotowaniu, 1 sprawa rozstrzygana przez komisję rozjemczą, 1 
przypadek sporu rozwiązanego w trybie negocjacji pomiędzy stronami. W 6 przypadkach 
spór był rozstrzygany przez komisję arbitraŜową. Zerwano 10 kontraktów.  

W wyniku badań ustalono takŜe, Ŝe inwestorzy realizujący przedsięwzięcia ZPORR i FS 
napotykali w trakcie trwania robót na problemy z wyborem kompetentnych biur 
projektów i rzetelnych wykonawców robót. Beneficjenci, którzy uczestniczyli w 
badaniach podnosili tę kwestię dość często zwracając uwagę, Ŝe obowiązujące w Polsce 
prawo zamówień publicznych nie chroni skutecznie przed udzielaniem zamówień 
jednostkom nieprzygotowanym do ich prawidłowego wykonania. Konkretne przykłady 
zakłóceń w realizacji robót spowodowane przez nie dość dobrze przygotowanych 
wykonawców znalazły się w opisie pięciu spośród siedemnastu kontraktów, w przypadku 
których wystąpiły problemy. Niewiele mniej ustalonych w wyniku badań przypadków 
pojawienia się zakłóceń na tym etapie rozwoju przedsięwzięć wynikało z niewłaściwego 
przygotowania inwestycji przez inwestorów (podano informacje o czterech takich 
kontraktach).  

Występowanie wymienionych zakłóceń najprawdopodobniej w wielu przypadkach 
skutkowało wydłuŜeniem czasu realizacji robót. Osoby udzielające w trakcie badania 
informacji na temat problemów, które napotkały pełniąc rolę inwestorów w kontraktach 
ZPORR i FS nie określały jednak ilościowo wpływu tych zakłóceń na czas trwania 
budowy. Na podstawie sposobu przedstawiania przez te osoby problemów, które 
wystąpiły w realizacji poszczególnych kontraktów moŜna wnioskować, Ŝe 
dotrzymywanie przez wykonawców planowanego terminu zakończenia robót nie jest dla 
zamawiających szczególnie istotne. Stanowisko takie moŜe wynikać z niekomercyjnego 
charakteru inwestycji – ekonomiczne znaczenie czasu jest w przypadku takich inwestycji 
mało czytelne dla inwestora.  

 

ZagroŜenie ograniczeniem zakresu rzeczowego inwestycji 

Na podstawie przeprowadzonych badań wypada stwierdzić, Ŝe zagroŜenie brakiem 
moŜliwości zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego inwestycji ZPORR i FS w chwili 
obecnej jest niewielkie. Istnienie ryzyka niewykonania robót objętych kontraktem 
stwierdzono w przypadku jednego spośród 78 zbadanych kontraktów (budowa 
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oczyszczalni ścieków w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Ruda 
Śląska).  

 

ZagroŜenie brakiem moŜliwości zrealizowania niektórych inwestycji 

O istnieniu tego zagroŜenia moŜna wnioskować jedynie na podstawie ogólnie 
formułowanych opinii zebranych w trakcie przeprowadzonych badań – respondenci nie 
byli proszeni o podanie danych na temat realizowanych dotychczas przedsięwzięć, które 
były planowane, ale nie mogły zostać zrealizowane. Niektórzy z nich zwracali jednak 
uwagę, Ŝe występuje zjawisko odstępowania od zamiaru realizacji inwestycji po 
rozpoczęciu prac przygotowawczych (byli to respondenci z grupy beneficjentów 
końcowych w projektach ZPORR i FS, którzy napotkali problemy z realizacją 
kontraktów). W opinii podnoszących tę kwestię respondentów zjawisko to ma związek z 
postawami decydentów - zdarza się, wyjaśniali oni, Ŝe mimo posiadania kompletu 
dokumentów nowi decydenci odstępują od realizowania planów swoich poprzedników.  

Niebezpieczeństwo braku moŜliwości zrealizowania wszystkich inwestycji, które są 
planowane na przyszłość wydaje się jednak całkiem realne. Podstawę do takich obaw 
daje przede wszystkim wzrost wartości kontraktów. Występowanie w ostatnim czasie 
tego zjawiska opisywanego przez obserwatorów polskiego rynku budowlanego 
potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Podstawową przyczyną wzrostu wartości 
kontraktów budowlanych był w ostatnim czasie wzrost cen materiałów budowlanych i 
robocizny. Uczestniczący w badaniach beneficjenci jako dodatkową waŜną przyczynę 
wzrostu wartości kontraktów wskazywali wzmocnienie pozycji przetargowej 
wykonawców zamówień na usługi budowlane w stosunku do zamawiających wynikające 
ze znaczącego wzrostu ilości zamówień. Beneficjenci realizujący kontrakty ZPORR i FS 
często wyraŜali obawy o problemy z wygospodarowaniem budŜetu adekwatnego do 
wzrostu wartości kontraktów. 

Stosunkowo często w wykonawstwie budowlanym dochodzi do przekraczania 
planowanych kosztów budowy. Jedną z przyczyn występowania tego zjawiska jest 
konieczność wykonania robót nie uwzględnionych w umowie. W ostatnim czasie do 
przekraczania planowanych kosztów dochodziło ponadto z powodu gwałtownego 
wzrostu cen na materiały i usługi budowlane, spadku kursu euro  oraz lekkomyślności 
wykonawców robót budowlanych, którzy starali się uzyskiwać zamówienia stosując 
strategię zaniŜania cen ofertowych i zawierali umowy na cenę niewystarczającą do 
pokrycia rzeczywistych kosztów. PowaŜnymi zakłóceniami wynikającymi z konieczności 
poniesienia przez wykonawców robót kosztów przekraczających planowane było 
pojawianie się sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, przerywanie prowadzenia 
robót, zrywanie kontraktów. W dokumentacji badań dotyczących kontraktów na 7 sporów 
zakończonych zerwaniem umowy 3 wynikały z roszczeń finansowych wykonawców 
robót. Z tych samych przyczyn wynikły 3 spory bez zerwania umowy wynikły (w 
badanej grupie 78 kontraktów miały miejsce ogólnie: 4 spory rozstrzygane w trybie 
arbitraŜu, 1 arbitraŜ w przygotowaniu, 1 sprawa rozstrzygana przez komisję rozjemczą, 1 
przypadek sporu rozwiązanego w trybie negocjacji pomiędzy stronami).   

Do pojawienia się omawianego zagroŜenia w przyszłości mogą takŜe przyczynić się 
opóźnienia w realizacji kolejnych przedsięwzięć. Na opóźnienia realizacji programu 
objętego nowym okresem programowania zwracali uwagę udzielający wywiadów 
reprezentanci urzędów wojewódzkich. Ich zdaniem kumulacja inwestycji przewidzianych 
do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej spowoduje, Ŝe na rynku moŜe 
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zabraknąć firm budowlanych zdolnych podjąć się nowych zleceń. Wykonaniu inwestycji, 
które obecnie są w trakcie realizacji oraz inwestycji, na realizację których zawarto 
umowy z wykonawcami robót budowlanych przeszkodzić moŜe tylko, jak się wydaje, 
nadzwyczajne zdarzenie o charakterze politycznym lub klęska Ŝywiołowa.  

Istnienie ryzyka niewykonania robót objętych kontraktem stwierdzono w przypadku 
jednego kontraktu (budowa oczyszczalni ścieków w ramach projektu realizowanych 
przez Urząd Miasta Ruda Śląska). ZagroŜenie brakiem moŜliwości zrealizowania pełnego 
zakresu rzeczowego inwestycji ZPORR i FS w chwili obecnej moŜe więc być uznane za 
występujące sporadycznie.  

 

Mimo powyŜszych uwag wydaje się, iŜ ze strony wykonawców zagroŜenie braku 
zainteresowani kontraktami finansowanymi ze środków unijnych w latach 2008-2013 
raczej nie istnieje. Jeśli spojrzymy na deklaracje przebadanych wykonawców to 
zauwaŜymy, iŜ aŜ 94% planuje ubiegać się o kontrakty budowlane finansowane ze 
środków unijnych. Wśród oferentów odsetek ten wynosi 84%.  

Niepokojące jest natomiast, iŜ wśród niebiorących udziału w tego typu kontraktach tylko 
34% planuje wziąć w nich udział. Jest to, więc obszar do potencjalnej interwencji MRR. 

Na 25 wykonawców, którzy nie zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne na pytanie 
o przyczyny 4 ogólnie stwierdziło, iŜ nie są zainteresowani. Natomiast 3 z 14 
niezainteresowanych oferentów stwierdziło, Ŝe firma ma wystarczającą liczbę zleceń.  

Wśród 346 firm, które nie startowały do kontraktów i nie są zainteresowane kontraktami 
tego typu 21% stwierdzało ogólny brak zainteresowania, 17% deklarowało jako 
przyczynę braku zainteresowania wystarczająca liczbę zleceń z sektora prywatnego, 7% 
twierdziło, Ŝe są zbyt małymi firmami, 6% wskazywało na zbyt duŜe formalności, a 6% 
niespełnianie przez firmę wymagań.  

Niestety bardzo duŜy odsetek wszystkich przebadanych firm, które nie planują startować 
do kontraktów (31%) odmówił odpowiedzi na pytanie o przyczyny. Po 2% firm 
wskazywało jako powód: brak pracowników, preferencje bycia podwykonawcą, plany 
zakończenia działalności. 

 

5.4 Źródła problemów związanych z przedsięwzięciami ZPORR i FS 

W rozdziale tym starano się zidentyfikować źródła pojawiających się problemów na 
rynku kontraktów budowlanych finansowanych z źródeł unijnych, w tym w szczególności 
źródła faktycznego wzrostu wartości kontraktów budowlanych. 

 

5.4.1 Źródła problemów występujących na kaŜdym etapie procesu inwestycyjnego i 
dotyczących wszystkich uczestników tego procesu 

Do źródeł problemów występujących na kaŜdym etapie procesu inwestycyjnego i 
dotyczących wszystkich głównych uczestników tego procesu, zarówno beneficjentów, jak 
i wykonawców dokumentacji projektowej oraz wykonawców kontraktów budowlanych i 
zarządzających budowami naleŜą przede wszystkim: 
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���� Brak wykwalifikowanych pracowników, którego istotnymi przyczynami obecnie w 
Polsce są: 

- Otwarcie zachodnich rynków pracy dla obywateli naszego kraju, 

- Niedocenianie przez pracodawców korzyści z inwestowania w kapitał ludzki, 

- Niechęć pracodawców do ponoszenia trudu uczestnictwa w przygotowaniu do 
pracy osób zainteresowanych nabyciem kwalifikacji; 

���� Stosowanie się nisko opłacanych pracowników do zasady „jaka płaca taka praca”.  

W opinii respondentów badania wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika przede 
wszystkim z wzrostu kosztów robocizny (średnio 4,1 pkt. na 5 –„zdecydowanie zgadzam 
się”), następnie wzrostu cen materiałów budowlanych (średnio 4 pkt.), odpływu 
wykwalifikowanej siły roboczej (3,8 pkt.), przerzucanie ryzyka na wykonawcę ( 3,7 pkt.), 
hossy inwestycyjnej (3,6 pkt.) oraz umocnienia się pozycji przetargowej oferentów w 
wyniku zmniejszenia się liczby przedsiębiorstw składających oferty (3,2 pkt.) (zob. 
wykres poniŜej). 
Wykres 19 Przyczyny wzrostu wartości kontraktów budowlanych w opinii respondentów badania 
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Źródło: Na podstawie wyników badania 

 

5.4.2 Źródła problemów występujących na etapie przygotowania projektów  

Na podstawie dokumentacji przeprowadzonych badań moŜna wskazać następujące źródła 
problemów występujących na etapie przygotowania projektów współfinansowanych z 
funduszy unijnych: 
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Brak doświadczenia w realizacji w kontraktach unijnych 

Wiele firm nie ma doświadczenia w realizacji budowlanych kontraktów unijnych. Tylko 
55% (231 firm) przebadanych wykonawców, którzy realizowali lub realizują kontrakty 
finansowane ze środków unijnych zaangaŜowanych jest obecnie w realizację tego typu 
kontraktów (zob. wykres 20). 40% z nich deklarowało, iŜ kontrakty te będą jeszcze 
trwały do 6 miesięcy, 36%, Ŝe od 6 do 12 miesięcy, a 21%, Ŝe powyŜej 12 miesięcy. 

Wykres 20 ZaangaŜowanie firm w realizację kontraktów publicznych na roboty budowlane finansowanych ze środków 
unijnych w obecnej chwili 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

AŜ 37% firm nie realizowało kontraktów jako główny i jedyny wykonawca. 50% firm nie 
realizowało kontraktów jako główny wykonawca korzystający z podwykonawców, 53% 
jako członek konsorcjum i 53% jako wykonawca. W tych wszystkich kategoriach po od 
16 do 18% firm deklarowało realizowanie od 1 do 2 kontraktów. Od 3 do 5 kontraktów 
realizowało: 

���� Jako główny jedyny wykonawca 17% firm, 

���� Jako główny wykonawca korzystający z podwykonawców – 11% firm, 

���� Jako członek konsorcjum – 12 % firm, 

���� Jako podwykonawca 10% firm.  

Problem braku doświadczenia w udziale w duŜych kontraktach o wartości powyŜej 1 mln 
euro w świetle badań nie występuje. Większość przebadanych wykonawców (72%) i 
oferentów (65%) ma doświadczenie w realizacji tego typu kontraktów. Jednak wśród 
niestartujących doświadczenie takie ma tylko 31% badanych. Brak doświadczenia moŜe 
być tutaj, więc istotnym czynnikiem zniechęcającym do udziału w tego typu kontraktach 
(zob. wykres 21). 
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Wykres 21 Doświadczenie przebadanych przedsiębiorstw w realizowaniu kontraktów na roboty budowlane w projektach 
infrastrukturalnych o wartości powyŜej 1 mln euro (nie tylko finansowanych ze środków unijnych) 
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 Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

DuŜe kontrakty o wartości powyŜej 1 mln euro większość (77%) wykonawców, 
oferentów (76%), niebiorących udziału (81%) zdobyła w roli samodzielnego wykonawcy. 
W roli podwykonawcy wystąpiło 37% wykonawców, 31 oferentów i 33% niebiorących 
udziału. 

 

Doświadczenie w braniu udziału w przetargach 

Przebadane firmy raczej nie brały udziału w więcej niŜ 5 przetargach na realizację 
kontraktów budowlanych finansowanych ze ZPORR i FS. Największy odsetek firm 
(32%) brało samodzielny udział w od 1 do 5 przetargów, jako członek konsorcjum 24% 
w od 1 do 5 przetargów i 21% jako lider w od 1 do 5. Wśród oferentów aŜ 65% nie brało 
nigdy udziału jako członek konsorcjum i aŜ 71% jako lider konsorcjum. Wśród 
wykonawców odpowiednio 49% i 59%. Rozpatrując samodzielny udział w przetargach 
widzimy, Ŝe między oferentami i wykonawcami nie ma róŜnic, po 52% brało udział 
samodzielnie w 1-5 przetargach a po 25% nie brało udziału.  

 

Słabe kwalifikacje beneficjentów  

Przygotowaniem przedsięwzięć budowlanych współfinansowanych z funduszy unijnych 
zajmują się pracownicy jednostek budŜetowych nie posiadający odpowiedniej wiedzy i 
doświadczenia w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Ci słabo opłacani 
urzędnicy, gdy zdobędą doświadczenie odchodzą z urzędów na lepiej płatne stanowiska 
w firmach prywatnych.  
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Niedocenianie przez beneficjentów znaczenia właściwego przygotowania inwestycji 

Mniejsze jednostki, które dotychczas nie miały doświadczenia w realizowaniu 
przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych nie widzą konieczności bardzo 
dokładnego przygotowania inwestycji.  

 

Podejmowanie przez beneficjentów nieprzemyślanych decyzji 

Beneficjenci często podejmują nieprzemyślane decyzje dotyczące zakresu rzeczowego i 
technologii skutkujące koniecznością wprowadzania zmian i niedotrzymywaniem 
terminów. 

 

Nieprawidłowe planowanie budŜetu inwestycji 

BudŜety inwestycji często są niedoszacowane. Beneficjenci nie uwzględniają rezerw na 
roboty dodatkowe i podwyŜki cen. Problemy finansowe beneficjentów realizujących 
inwestycje ZPORR i FS mają często swoje źródło w małej ilości środków własnych 
beneficjenta. Przy planowaniu budŜetu inwestycji beneficjent musi uwzględnić kwotę 
udziału własnego. Planuje więc taki budŜet, by kwota udziału własnego była moŜliwie 
mała. W konsekwencji budŜet jest niedoszacowany i nie zapewnia moŜliwości pokrycia 
nieprzewidzianych kosztów, które występują we wszystkich przedsięwzięciach 
budowlanych.  

 

Brak wystarczającej ilości dobrych firm projektowych  

Obecnie brakuje szczególnie specjalistycznych firm projektowych, np. projektujących 
oczyszczalnie ścieków. Biura projektowe często podejmują się realizacji zbyt duŜej ilości 
zleceń na raz, co powoduje opóźnienia w terminach oraz spadek jakości sporządzanej 
dokumentacji. 

 

Brak jasnego określenia standardów technologicznych dla inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska 

Wywiady indywidualne, jak i wyniki raportu EC Harris (zob. 7.3) o problemach budowy 
dróg w Polsce wskazują, iŜ projektanci stosują przestarzałe rozwiązania technologiczne 
niegwarantujące spełnienia współczesnych wymagań. 

 

Zła komunikacja pomiędzy branŜowymi zespołami projektantów 

Chaos w zarządzaniu procesem projektowania, jaki pojawia się w częstych obecnie 
przypadkach podzlecania kontraktów branŜowych, obniŜa jakość sporządzanej 
dokumentacji.  

 

5.4.3 Źródła problemów występujących na etapie wyboru wykonawców 

Przeprowadzone badania wskazują, iŜ w tej fazie źródłem powaŜnych zagroŜeń jest 
głównie prawo zamówień publicznych. Prawo to nie ochroni zamawiającego przed 
nierzetelnymi wykonawcami. Przepisy obecnie obowiązującej ustawy PZP nakazują 
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wprawdzie zamawiającemu wykluczyć z postępowania wykonawcę, który w ciągu 
ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, ale nie ustanawiają instytucji wykluczenia 
takich wykonawców (tzw. czarna lista).  

W prawie zamówień publicznych brakuje takŜe odrębnego uregulowania minimalnego 
czasu na przygotowanie ofert na wykonanie kontraktów budowlanych o znacznym 
zakresie i stopniu złoŜoności. Obecnie oferenci ubiegający się o zamówienie publiczne na 
roboty budowlane nie mogą domagać się wydłuŜenia czasu, w przypadku gdy terminy 
wyznaczone przez zamawiającego są zgodne z wymaganiami, ale zbyt krótkie z 
praktycznego punktu widzenia. 

Inne źródła problemów występujących na etapie wyboru wykonawców to: 

� Skłonność oferentów, którzy przegrali przetarg do naduŜywania prawa do 
odwołań i protestów.  

� Brak dobrego przygotowania osób określających SIWZ do właściwego 
wykonania tego zadania.  

� Niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących ustalania wartości zamówienia. 
Zamawiający powszechnie ustalają tę wartość w oparciu o kosztorys inwestorski, 
a to prowadzi do niedoszacowania wartości zamówienia i skutkuje m.in. 
koniecznością uniewaŜniania przetargów z powodu braku ofert, które nie 
przekraczają wartości zamówienia.  

� Niewłaściwa interpretacja przepisów dotyczących kształtowania treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powszechnie np. pomija się w 
SIWZ klauzule waloryzacyjne ignorując fakt, Ŝe dopuszczalne jest zamieszczenie 
w treści SIWZ klauzul waloryzacyjnych ze względu na występującą w dłuŜszym 
okresie inflację oraz róŜnego rodzaju wzrosty cen. 

� Wykorzystywanie przez zamawiających przewagi nad wykonawcą. Zamawiający 
nie są skłonni akceptować potrzeby równomiernego rozłoŜenia ryzyka 
związanego z realizacją zamówień. Powszechnie stosowana jest bardzo 
ryzykowna dla wykonawcy forma wynagrodzenia ryczałtowego, którego 
zwiększenie w przypadku np. niemoŜliwego do przewidzenia wzrostu cen 
środków produkcji jest moŜliwe tylko wówczas, gdy wykonawcy grozi raŜąca 
strata, a nie tylko utrata zarobku. 

� Obawy zamawiającego o wynikające ze świadomości niedoszacowania budŜetu 
inwestycji. Zamawiający zwykle obawiają się, Ŝe budŜet inwestycji okaŜe się 
niewystarczający, by pokryć koszty, które nie zostały ujęte w kalkulacji ceny 
ofertowej, zdają sobie bowiem sprawę, Ŝe budŜet został zaplanowany bez 
uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z inwestycją. 

� Brak staranności w przygotowaniu treści umów. Osoby kształtujące treści umów 
nie robią tego z naleŜytą starannością. Wady umów skutkują w wielu 
przypadkach sporami, których moŜna było uniknąć dokładając starań przy 
formułowaniu zapisów umowy.  

� Brak instytucji wykluczenia nierzetelnego wykonawcy. Wykonawcy, by spełnić 
wymagania określone w SIWZ, często przedstawiają wyłącznie pozytywne 
opinie od klientów, dla których pracowali dotychczas. Zamawiającemu trudno 
stwierdzić, w jakim stopniu ten pozytywny wizerunek jest prawdziwy. W 
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praktyce nikt nie demaskuje nierzetelnych wykonawców i uprawiają oni z 
powodzeniem swój proceder stwarzając problemy kolejnym beneficjentom. 

 

Obowiązek wyboru w postępowaniu o zamówienie na prace projektowe oferty z najniŜszą 
ceną 

Biorący udział w badaniach beneficjenci zwracali uwagę, Ŝe wybór firmy projektowej ze 
względu na kształt ustawy Prawo Zamówień Publicznych i o Finansach Publicznych 
wymaga zakontraktowania oferty najniŜszej cenowo, co nie zawsze idzie w parze z 
jakością usług. Na skutek duŜej ilości zamówień i braku ofert solidnych firm 
projektowych często zlecenia dostają firmy niekompetentne. 

Uczestnicy fokusów („mniejsze firmy”) wskazali na konieczność sformułowania innych, 
bardziej racjonalnych kryteriów wyboru ofert w postępowaniach przetargowych niŜ tylko 
cena. W ich opinii zamawiający unikają stosowania innych kryteriów niŜ cena, gdyŜ 
pragną uniknąć zarzutów i oprotestowywania (np. kryteria niejasne lub faworyzujące), 
które mogłyby przyczynić się do opóźnienia realizacji inwestycji. 

W opinii respondentów zamawiający powinni stwarzać moŜliwości rozwoju firm 
wykonawczych poprzez racjonalnie formułowane wymagania przetargowe odnośnie 
doświadczenia. 

W ramach obydwu fokusów zwrócono równieŜ uwagę, by uwzględniano w wymaganiach 
SIWZ takŜe stopień trudności realizowania inwestycji (np. budowa inwestycji liniowej w 
mieście w porównaniu z terenem niezabudowanym). 

 

5.4.4 Źródła problemów występujących na etapie realizacji kontraktów budowlanych 

Analiza przedstawionych problemów wskazuje na następujące ich źródła: 

� Zamawiający nie dysponują taką ilością środków, która pozwoliłaby łagodzić 
problemy finansowe wykonawców przez praktykowanie zaliczek. 

� Brak narzędzi prawnych, pozwalających zamawiającemu na odstąpienie od 
umowy z wykonawcą, który nadmiernie zwleka z rozpoczęciem kontraktów, 
przeciąga etap organizacji zaplecza technologicznego, wydłuŜa etap 
pozyskiwania materiałów i sprzętu, który zamiast spokojnie i systematycznie 
prowadzić roboty gorączkowo szuka podwykonawców. 

� Niski pułap obowiązkowych kar umownych za odstąpienie wykonawcy od 
umowy nie jest czynnikiem zniechęcającym wykonawcę do takiego kroku. W 
jednym z raportów cząstkowych podano przykład kontraktu, w przypadku, 
którego wykonawca był skłonny zapłacić karę umowną w wysokości 5% 
wartości brutto kontraktu i postawić zamawiającego z powrotem na początku 
procesu, bez moŜliwości wyboru kolejnego wykonawcy z rankingu złoŜonych 
ofert (obowiązkowe powtórzenie całego postępowania). 

� Brak jest regulacji dotyczących sytuacji, w których, juŜ po zawarciu umowy 
wykonawca realizuje zamówienie opieszale, szkody jeszcze nie wyrządził, ale 
dramatycznie opóźnia terminy realizacji kontraktów zapewniając o braku 
problemów i dotrzymaniu terminu umowny wykonania zamówienia. W 
budownictwie drogowym, gdzie wykonawstwo kontraktów jest nierozerwalnie 
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związane z porami roku i warunkami atmosferycznymi, takie zachowania 
wykonawców kończą się często zwłoką w wykonaniu zamówienia. Kary 
umowne powinny być znacznie wyŜsze, powinny dotyczyć nierzetelności 
wykonawcy na kaŜdym etapie realizacji kontraktu, a nie dotyczyć tylko zwłoki w 
terminowym wykonaniu umowy lub zwłoki w usuwaniu wad. 

� Źródłem opisanych powyŜej zachowań wykonawców bywa wskazywane m.in. 
przez respondentów biorących udział w badaniu dąŜenie przedsiębiorstw 
budowlanych do maksymalnego wykorzystania okazji, jaką stwarza duŜy popyt 
na roboty budowlane. Bywa, Ŝe wykonawca realizuje jednocześnie zbyt wiele 
kontraktów i nie radzi sobie z utrzymaniem odpowiedniego tempa wywiązywania 
się z kontraktów.  

� Zdarza się, Ŝe moce produkcyjne przedsiębiorstw budowlanych nie wystarczają 
dla realizacji juŜ rozpoczętych i planowanych zamówień. Zwrócili na to uwagę 
biorący udział w badaniu beneficjenci. Przedstawiciele przedsiębiorstw 
budowlanych biorących udział w badaniu oceniali swoje moŜliwości produkcyjne 
znacznie bardziej pozytywnie. Bardzo nieliczni stwierdzili, Ŝe mają problemy z 
realizacją kontraktów unijnych z powodu zbyt małych mocy produkcyjnych lub, 
Ŝe posiadają zbyt mały potencjał, by realizować kontrakty unijne.  

� W jednostkach podejmujących się sprawowania nadzoru na budowie występuje 
problem kadry. Podobnie do sytuacji kadrowej w biurach projektowych, 
podkreślone zostało istnienie tzw. „luki pokoleniowej”. Zwrócono uwagę na 
specyfikę rynku, w którym dochodzi do ciągłych roszad kadrowych w firmach. 
Na rynku widoczny jest brak organizacji szkoleń i wymiany doświadczeń 
kadrowych w celu podniesienia kwalifikacji osób zaangaŜowanych w realizację 
projektów w całej Polsce. Firmy świadczące usługi nadzoru nie widzą obecnie 
potrzeby podnoszenia jakości świadczonych usług. Fakt ten powodowany jest 
koniecznością pełnego zaangaŜowania posiadanych zasobów kadrowych w 
realizację podjętych projektów, a takŜe przesyceniem rynku ofertami na pełnienie 
nadzoru. WaŜną przyczyną problemów z nieprawidłowym pełnieniem roli 
inŜyniera kontraktu, poza słabym przygotowaniem osób pełniących tę funkcję, 
jest uzaleŜnienie inŜyniera kontraktu od beneficjenta. InŜynier kontraktu 
wybierany przez beneficjenta i zatrudniany przez niego na podstawie umowy 
ograniczającej jego kompetencje przestaje być niezaleŜny. 

� Nieprecyzyjnie określone przepisy sprzyjające dowolnej interpretacji prawa. W 
jednym z raportów podano następujący przykład ilustrujący ten problem. Urząd 
Wojewódzki jako jednostka nadrzędna wobec beneficjenta nie zgadzał się na 
zaliczenie powodzi do „sytuacji, których nie dało się przewidzieć” i beneficjent 
był zmuszony uzyskać z innego źródła pieniądze na wzmocnienie brzegów rzeki. 
Przykład ten pokazuje, jak moŜe być odczytany nawet tak jasny zapis prawa 
zamówień publicznych, jeŜeli nie jest wyraźnie powiedziane, Ŝe sytuacją, której 
nie dało się przewidzieć jest m.in. powódź.  

� Na podstawie danych zawartych w dokumentacji badań ustalono ranking 
utrudnień pokonywanych przez wykonawców kontraktów budowlanych. Na 
pozycji pierwszej w tym rankingu znajduje się utrudnienie niedoszacowane 
budŜety przygotowane przez beneficjentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: 
koszty materiałów i surowców oraz koszty zatrudnienia. Ranking ten pokazano 
na wykresie nr 5. 
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Wykres 22 Ranking barier pokonywanych przez wykonawców kontraktów budowlanych według wyników badań 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

 

5.5 Propozycje eliminacji i zmniejszenia pojawiających się problemów w 
opinii respondentów 

W poniŜszym rozdziale zaprezentowano propozycje przedsiębiorców odnoszące się do 
eliminacji lub tez zmniejszenia pojawiających się problemów w realizacji kontraktów 
budowlanych finansowanych ze środków unijnych. 

 

Zwiększenie podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej 

Kwestia malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej była poruszana niemal przez 
wszystkich respondentów badania. Ankietowani przedsiębiorcy wskazywali przede 
wszystkim na konieczność powrotu do kształcenia młodzieŜy w szkołach zawodowych z 
jednoczesną praktyką zawodu. Propozycja ta spotkała się z najwyŜszą średnią oceną 
wynoszącą 4,3 pkt. (5 oznaczało zdecydowanie tak). Potrzebę tą deklarowało 84% 
przedsiębiorstw (odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak). 79% przedsiębiorstw uznało 
potrzebę podwyŜszenia płac (średnio 4 pkt.), a 77% szkoleń juŜ zatrudnionych 
pracowników (3,9 pkt.). 71% badanych wskazało konieczność wprowadzenia udogodnień 
socjalnych i stabilności pracy (3,8 pkt.). 61% przedsiębiorców wskazywało na potrzebę 
szkoleń osób bezrobotnych finansowanych ze środków unijnych oraz 
przekwalifikowywani się osób z innych sektorów ( średnia ocena - 3,5 pkt.), a 55% 
potrzebę wdraŜania mniej pracochłonnych technologii (3.6 pkt.). Tylko 39% 
przedsiębiorstw wskazywało potrzebę sprowadzania pracowników z innych krajów 
(średnia - 3 pkt.). 
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Uczestnictwo w szkoleniach potencjalnie organizowanych z inicjatywy MRR 

Największy odsetek przebadanych wykonawców deklarował zainteresowanie 
szkoleniami z zakresu prawa zamówień publicznych (55%), następnie z zakresu 
przygotowania ofert przetargowych (52%), szkolenia pracowników dotyczące 
konkretnych umiejętności (48%), prawa budowlanego (46%), rozliczania kontraktów 
finansowanych ze środków unijnych (45%), wzorów FIDIC (43%) oraz 
sprawozdawczości w kontraktach unijnych (31%) (slajd nr 69). 

Najwięcej oferentów wskazywało na zainteresowanie szkoleniami z zakresu 
przygotowania ofert (54%), następnie z prawa zamówień (49%). 

Największy odsetek niebiorących udziału w przetargach wskazywał na zainteresowanie 
szkoleniami z prawa budowlanego (45%). Natomiast zdecydowanie mniejsze jest 
zainteresowanie szkoleniami ze sprawozdawczości i wzorów FIDIC (po 22%). 
Przygotowaniem ofert i szkoleniami z konkretnych umiejętności zainteresowanych było 
po 43% respondentów w tej grupie. 

 

Zachęcenie przedsiębiorstw do ubiegania się o kontrakty 

Zdecydowanie najwięcej respondentów wskazywało potrzebę wprowadzenia 
zaliczkowania prac (59%), na drugim miejscu plasuje się zmniejszenie wymagań SIWZ 
w zakresie obrotów (52%), polepszenie praktyk dotyczących rozliczeń w odniesieniu do 
płatności po zakończeniu określonych etapów (51%), skrócenie czasu sprawdzania faktur 
(47%), zmniejszenie wymagań SIWZ w zakresie gwarancji (40%), zmniejszenie 
wymagań w zakresie zatrudnienia (32%) oraz zmniejszenie ograniczeń w podzlecaniu 
robót (30%). Pomiędzy wykonawcami i niebiorącymi udziału w przetargach nie ma 
wyraźnych róŜnic w tym zakresie. 

 

Długie terminy płatności 

Respondenci wywiadów fokusowych sugerowali wprowadzenie terminu płatności do 30 
dni (powiązanie okresu sprawdzania z okresem płatności), poniewaŜ wówczas 
Zamawiający będzie zmuszony do szybszego sprawdzania przedłoŜonych dokumentów. 
Skrócenie terminu płatności spowoduje, iŜ Wykonawcy zyskają jasny obraz tego, przez 
jaki okres czasu będą musieli finansować realizację inwestycji ze środków własnych, co 
pozwoli im na lepsze zaplanowanie strategii składania ofert do postępowań 
przetargowych. 

 

Biurokracja 

Respondenci wywiadu fokusowego („mniejsze firmy”) postulowali, aby raporty i 
stosowna dokumentacja były przygotowywane comiesięcznie oraz po wykonaniu 
obiektów lub etapów prac, których wykonanie rodzi zobowiązania płatnicze. 

Wskazywano takŜe na konieczność złagodzenia wymagań, co do zapisów związanych z 
dokładnością („do dwóch miejsc po przecinku”) wyliczania podatku VAT w składanych 
ofertach oraz podczas rozliczania Inwestycji. 
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FIDIC a PZP 

Respondenci fokusów sugerowali wprowadzenie rezerwy do budŜetów Zamawiających w 
wysokości np. 20% wartości kontraktu, która mogłaby zostać wykorzystana w momencie 
pojawiania się robót dodatkowych. Rezerwa ta spowodowałaby, iŜ Zamawiający nie 
mieliby problemów ze zlecaniem robót dodatkowych, gdyŜ byłyby one wówczas 
kwalifikowane. Często na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, 
Zamawiający ograniczają inne zakresy robót, w taki sposób by udało się zmieścić w 
zaplanowanym budŜecie. Sytuacja ta nie sprzyja poprawnemu realizowaniu projektów. 

 

Kryteria wyboru ofert 

Uczestnicy fokusów z mniejszymi firmami zaproponowali stosowanie preselekcji  
(stosowanej powszechnie w przetargach na usługi) ofert na podstawie: 

� Uwzględniania przez Zamawiających referencji w realizacji kontraktów o 
podobnym stopniu skomplikowania technicznego. Uwzględnia się na tym etapie 
wprowadzenie pomocy zewnętrznych, niezaleŜnych ekspertów w formie 
wsparcia dla Zamawiających, 

� Uwzględniania przez Zamawiających zaplecza kadrowego oferentów, poprzez 
ocenę ilości pracowników zatrudnionych w danej firmie na etacie. Sugeruje się 
wprowadzenie wymogu posiadania przez oferentów minimalnej ilości 
pracowników na etatach, co byłoby weryfikowane np. zaświadczeniami z ZUS-u. 
Pozwoliłoby to na częściowe wyeliminowanie firm wykonawczych, które 
realizują inwestycje nielegalnie zatrudnianymi pracownikami; 

� Uwzględniania przez Zamawiających wartości obrotu rocznego oferenta. 

 

Podzlecanie robót 

Uczestnicy fokusów z mniejszymi firmami określili maksymalny dopuszczalny poziom 
ilości robót jakie mogą zostać podzlecone na poziomie: 

� Do 49% wartości całego kontraktu na roboty kompleksowe w przypadku 
Generalnych Wykonawców, aby Generalny Wykonawca odpowiedzialny był za 
zrealizowanie przynajmniej połowy powierzonego mu zadania, 

� Do 30% wartości całego kontraktu na realizację robót zasadniczych, np. dla robót 
drogowych firma startująca do przetargu jako Generalny Wykonawca, musi 
podjąć się realizacji min. 70% robót drogowych.  

Zwrócili takŜe uwagę na dotychczas stosowny zbyt niski poziom, od jakiego naleŜy 
zgłaszać podwykonawstwo (np. 0,5% wartości całego kontraktu), co powodowało 
konieczność zgłaszania przez Wykonawców np. firmy geodezyjnej. 

 

Zaliczkowanie 

Uczestnicy fokusów z mniejszymi firmami postulowali wprowadzenie zaliczkowania 
udzielanego pod zabezpieczenie polisą ubezpieczeniową. W opinii respondentów w 
chwili obecnej rozwiązanie takie, byłoby o wiele bardziej korzystne niŜ gwarancja 
bankowa. 
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Stwierdzono takŜe, iŜ mniejsi Wykonawcy, do których adresowane byłoby wprowadzenie 
zaliczek, mieliby kłopoty z uzyskaniem gwarancji bankowej na skutek braku zdolności 
kredytowej, co praktycznie uniemoŜliwiłoby im skorzystanie z zaliczki. 

 

Niska jakość usług InŜynierów Kontraktu  

Jako rozwiązanie kwestii obserwowanej niskiej jakości usług IK uczestnicy obydwu 
fokusów zarekomendowali szkolenia, wprowadzenie jednolitych wytycznych i jasnych 
interpretacji, podkreślając potencjalną rolę SIDIR. 

Postulowano takŜe uniezaleŜnienie funkcji InŜyniera Kontraktu od Zamawiającego, 
poprzez zawieranie kontraktów przez np. NFOŚiGW lub MŚ tak by IK był w pełni 
niezaleŜnym i obiektywnym podmiotem. 

Wskazano takŜe na potrzebę współdziałania InŜyniera Kontraktu, jako jednostki 
posiadającej szerokie doświadczenie w realizowaniu kontraktów, z Zamawiającym w 
celu odpowiedniego sformułowania warunków szczegółowych w kontraktach z 
Wykonawcami robót. W takim wypadku celowym byłoby wprowadzenie odgórnie 
sformułowanych i ujednoliconych warunków kontraktów dla wszystkich podmiotów 
zaangaŜowanych w realizowanie inwestycji. Działanie takie usystematyzowałoby proces 
realizacji inwestycji. 

 

5.6 Prognoza kształtowania się popytu na usługi budowlane w latach 
2008-2015 

W rozdziale tym starano się odpowiedzieć na pytanie jak będzie się kształtował popyt 
przedsiębiorstw na usługi budowlane w podziale na sektor prywatny i publiczny (w tym 
projekty współfinansowane ze środków unijnych) do 2015 r. 

 

5.6.1 Uwarunkowania popytu na usługi budowlane 

Czynnikami kształtującymi popyt na rynku budowlanym kaŜdego kraju są przede 
wszystkim potrzeby rozwojowe oraz moŜliwości zaspokajania tych potrzeb. MoŜliwości 
zaspokajania potrzeb rozwojowych są z kolei uwarunkowane ilością dostępnych środków 
finansowych oraz zaleŜą od polityki gospodarczej rządu i uwarunkowań 
międzynarodowych.  

W przypadku współczesnej Polski moŜna z pewnością mówić o bardzo duŜych 
potrzebach rozwojowych. Niezbędna jest realizacja licznych inwestycji. Obecnie, dzięki 
moŜliwości korzystania z funduszy Unii Europejskiej, nasz kraj ma teŜ dostęp do 
środków finansowych, które mogą istotnie pomóc w zaspokojeniu znacznej części tych 
potrzeb. Po początkowym okresie słabego wykorzystania funduszy unijnych nastąpił 
istotny wzrost ich udziału w finansowaniu inwestycji budowlanych. Beneficjenci w 
Polsce coraz skuteczniej wykorzystują te fundusze. Popyt na produkcję budowlaną jest w 
związku z tym bardzo duŜy i wykazuje tendencję rosnącą.  

RozwaŜając dokładniej przyczyny wzrostu popytu na polskim rynku budowlanym w 
ostatnich latach warto zwrócić uwagę na takie stymulanty tego popytu jak: 

� wysoka rentowność działalności gospodarczej, 
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� napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

� wzrost aktywności zawodowej ludności, 

� wzrost siły nabywczej dochodów ludności. 

Czynniki te są wzajemnie powiązane podobnie, jak powiązane są np. tempo wzrostu 
PKB, tempo wzrostu inwestycji i tempo wzrostu produkcji budowlano-montaŜowej.  

 

5.6.2 Czynniki kształtujące popyt na polskim rynku budowlanym w latach 2006-2007 

Wysoka rentowność obrotu w gospodarce 

Wysoka i wykazująca tendencję wzrostową rentowność obrotu to okoliczność sprzyjająca 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Osiągany w latach 2006-2007 poziom 
rentowności w polskiej gospodarce jest oceniany jako bardzo wysoki. Wysoka 
rentowność oznacza, Ŝe przedsiębiorstwa mają pieniądze na rozwój. Mogą zatem nie 
odkładać na później swoich planów inwestycyjnych, a juŜ teraz je realizować. Wskaźniki 
rentowności netto w poszczególnych działach gospodarki przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8 Wskaźniki rentowności netto w działach gospodarki I-IX 2007 r. 

Wyszczególnienie 
Wskaźnik rentowności 

netto 

Górnictwo 13,0% 

Hotele 9,8% 

Obsługa nieruchomości 7,8% 

Transport i łączność 6,7% 

Przetwórstwo przemysłowe 6,1% 

Energetyka 5,6% 

Budownictwo 3,7% 

Handel  2,5% 

Źródło: Murator Plus 

Tempo wzrostu rentowności w gospodarce polskiej ogółem było szczególnie wysokie w 2007 
r., co widać na wykresie 23. 

Wykres 23 Rentowność obrotu w latach 2000-2007 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W 2007 r. rentowność obrotu brutto wynosiła ponad 6%, a rentowność obrotu netto 
ponad 5,5%. Wzrost rentowności obrotu w gospodarce to bardzo istotna stymulanta 
inwestycji.  

Warto tu zauwaŜyć, Ŝe w rozpatrywanym okresie istniała bardzo wyraźna dodatnia 
korelacja pomiędzy wskaźnikami opisującymi dynamikę produkcji budowlano-
montaŜowej a wskaźnikami rentowności obrotu w gospodarce. Jej współczynnik, 
zarówno w przypadku rentowności obrotu brutto, jak i netto ma wartość +0,84, co 
oznacza, Ŝe wykresy analizowanych zmiennych jednocześnie wznosiły się i opadały.  

Analiza korelacji jest tu potwierdzeniem powszechnie podzielanej opinii, zgodnie z którą 
inwestuje się wtedy, gdy się dobrze zarabia. 

 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na popyt na rynku budowlanych 
oddziałuje w sposób zróŜnicowany. Inwestycje bezpośrednie to najczęściej potrzeba 
budowy nowych obiektów produkcyjnych, a więc kreowanie popytu na roboty 
budowlane. Jest to takŜe tworzenie nowych miejsc pracy, a nowe miejsca pracy 
przyczyniają się do wzrostu dochodów ludności i stymulują w ten sposób popyt na dobra 
konsumpcyjne oferowane przez róŜnych dostawców, którzy dzięki temu więcej zarabiają 
i widząc wzrost popytu na swoje produkty są skłonni inwestować.  

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w kolejnych latach okresu 
2000-2006 przedstawiono na wykresie 24. 

Wykres 24 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w mld euro 
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Najmocniejszymi stronami polskiej gospodarki z punktu widzenia inwestorów są: 
wielkość rynku Unii Europejskiej (4,2 p.), wielkość rynku krajowego (3,8 p.), dostępność 
materiałów, surowców i komponentów (3,4 p.) oraz wysokość płacowych kosztów pracy, 
stan infrastruktury telekomunikacyjnej, a takŜe moŜliwość pozyskania finansowania (po 
3,3 p.). Napływowi inwestycji zagranicznych sprzyja połoŜenie geograficzne kraju oraz 
stabilność sytuacji politycznej i prawo, które daje przedsiębiorcom dość duŜą swobodę. 
JeŜeli Polska będzie uwaŜana za kraj stabilnej demokracji i dobrego, niekrępującego 
przedsiębiorców prawa, to inwestycje zagraniczne będą nadal napływać. 

 



Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i 

Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym 

78 

Wzrost siły nabywczej dochodów ludności 

Polskie społeczeństwo trudno nazwać zamoŜnym. W latach 2000-2007 przeciętne 
wynagrodzenie nominalne systematycznie rosło, ale jego poziom był bardzo niski w 
odniesieniu do ceny dóbr trwałych, np. mieszkań. Zarobek statystycznego Polaka nadal 
wystarcza na mniej niŜ 1 m2 mieszkania. Wartości opisujące poziom i dynamikę wzrostu 
wynagrodzeń pokazano na rys.25i 26. 

Wykres 25 Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w zł w sektorze przedsiębiorstw w latach 2000-2007 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres 26 Dynamika przeciętnego wynagrodzenia realnego brutto w latach 2000-2007 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tendencja dynamicznego wzrostu wynagrodzeń w ostatnich latach świadczy jednak o 
wzroście siły nabywczej dochodów ludności, która stanowi najczęściej pośrednią, ale i 
bezpośrednią stymulację popytu na usługi budowlane. O wzroście siły nabywczej 
dochodów ludności w ostatnim czasie świadczy równieŜ relacja pomiędzy wzrostem 
wynagrodzeń a wzrostem cen. 

Na wykresie 27 przedstawiono dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w zestawieniu z dynamiką wzrostu wynagrodzeń w latach 2000-2007. Widać, Ŝe w 
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ostatnich latach przeciętne wynagrodzenia rosły szybciej niŜ ceny. Jest to jeszcze 
wyraźniejsze potwierdzenie wzrostu siły nabywczej dochodów ludności.  

Wykres 27 Dynamika wynagrodzeń w zestawieniu z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2000-2007 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W ostatnich latach jedynie wzrost cen produkcji budowlano-montaŜowej był bardzo 
dynamiczny, co widać na wykresie 28. 

Wykres 28 Dynamika cen w latach 2000-2007 

 
 Źródło: GUS 

 

Wzrost aktywności zawodowej społeczeństwa 

W latach 2000-2003 liczba pracujących w gospodarce narodowej zmniejszała się. Spadek 
liczby zatrudnionych w gospodarce narodowej był największy (14,6%) w 2002 r. W 2004 
r. liczba ta zaczęła rosnąć i ta tendencja utrzymała się do 2007 r.  

Wykres 29 Wskaźniki opisujące zmiany w aktywności zawodowej ludności  w latach 2000-2007 

Pracujący w gospodarce narodowej w tys. 

15489 14996 12803 12641 12720 12891 13220 13600 

Wskaźnik rocznego wzrostu liczby pracujących w gospodarce narodowej 

- 96,82 85,38 98,73 100,62 101,34 102,55 102,87 
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Pracujący w sektorze przedsiębiorstw w tys. 

5312 5138 4912 4724 4684 4773 4918 5150 

Wskaźnik rocznego wzrostu  liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw  

- 96,72 95,60 96,17 99,15 101,90 103,04 104,72 

Bezrobotni w tys. 

2703 3115 3217 3176 3000 2773 2309 1747 

Wskaźnik rocznego wzrostu liczby bezrobotnych 

- 115,24 103,27 98,73 94,46 92,43 83,27 75,66 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Okres spadku liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw był o rok dłuŜszy od okresu 
spadku liczby zatrudnionych w całej gospodarce – trwał do 2004 r. Liczba pracujących w 
sektorze przedsiębiorstw w latach 2005-2007 powiększała się w coraz szybszym tempie. 

Liczba bezrobotnych wzrosła od 2 703 tys. w 2000 r. do 3 176 tys. w 2003 r., a w 
kolejnych latach systematycznie malała i w 2007 r. spadła do 1 747 tys. Jak podaje GUS, 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu dwunastu miesięcy 2007 r. zmniejszyła się 
o 562,8 tys., tj. o 24,4%. W porównaniu ze stanem w końcu lat 2002-2003 (okres 
największego bezrobocia) liczba bezrobotnych w naszym kraju zmalała prawie o połowę, 
a stopa bezrobocia z 20% do 11,4%. Wśród bezrobotnych zwiększył się udział osób 
starszych (powyŜej 50 roku Ŝycia), a zmalał udział osób młodych (w wieku 25 lat i mniej) 
i długotrwale bezrobotnych. Odpowiednie dane zawiera tabela 17. Zmiany w aktywności 
zawodowej ludności przedstawia rys.12. 

Wykres 30 Zmiany liczby pracujących i bezrobotnych w latach 2000-2007 
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 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Czynniki polityczno-prawne 

Sytuację na rynku budowlanym kształtują takŜe czynniki polityczne. Niepewność sytuacji 
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politycznej powoduje opóźnianie realizacji przedsięwzięć rozwojowych. Stabilność 
polityczna sprzyja inwestowaniu i stymuluje popyt na usługi budowlane. Ostatnie lata, 
tak pomyślne dla realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, to okres stabilności 
politycznej wyznaczonej przez przynaleŜność naszego kraju do Unii Europejskiej i brak 
zagroŜenia pokoju w naszej części świata. Zmiany na krajowej scenie politycznej nie 
zmieniły znacząco koniunktury w gospodarce polskiej ostatnich lat.  

Obserwatorzy rynku budowlanego zwracają jednak uwagę na polityczny charakter 
decyzji dotyczących inwestycji budowlanych finansowanych ze środków budŜetowych. 
Wielu nowych decydentów nadaje priorytet własnym planom inwestycyjnym, a 
wstrzymuje realizację planów swoich poprzedników. Na zjawisko to zwracali uwagę 
równieŜ uczestnicy badań.  

Najbardziej znaczący dla kształtowania popytu na usługi budowlane jest jednak wpływ 
rządu wywierany poprzez regulacje prawne dotyczące podatków i dotacji budŜetowych 
oraz decyzje ustalające poziom stóp procentowych. Wprowadzając ulgi podatkowe dla 
inwestorów, obniŜając stawki podatku VAT na materiały i roboty budowlane, przyznając 
dotacje na realizację przedsięwzięć budowlanych oraz utrzymując na niskim poziomie 
stopy procentowe państwo stymuluje popyt na rynku budowlanym.  

W ostatnich latach w Polsce stosowanie przez rząd powyŜszych instrumentów polityki 
gospodarczej, a w szczególności ulg podatkowych i dotacji, najbardziej znacząco 
wpłynęło na popyt w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Popyt zgłaszany na 
rynku w tym segmencie wprawdzie rósł, ale tempo tego wzrostu było istotnie mniejsze 
niŜ tempo wzrostu wynikające z potrzeb społecznych. 

 

5.6.3 Uwarunkowania popytu na usługi budowlane w latach 2008-2015 

Omówione powyŜej uwarunkowania i tendencje, przy załoŜeniu, Ŝe nie wystąpi istotne 
zakłócenie w sferze politycznej (wewnętrznej i międzynarodowej), dają podstawę do 
przewidywania wzrostu popytu na usługi budowlane w nadchodzących latach.  

W latach 2008-2015 popyt na polskim rynku budowlanym będą kreować w głównej 
mierze dwa czynniki: 

� Potrzeba wykorzystania okazji nadrobienia zaniedbań w rozwoju infrastruktury 
dzięki moŜliwości finansowania inwestycji budowlanych z funduszy unijnych 
oraz 

� Przygotowania do organizacji EURO 2012. 

Potrzeba nadrobienia zaniedbań w rozwoju infrastruktury wynika m.in. z podjętych przez 
Polskę zobowiązań akcesyjnych. PMR przewiduje, Ŝe w latach 2007-2010 r. inwestycje 
firm i instytucji publicznych mające wpływ na budownictwo inŜynieryjne mogą wynieść 
nawet 250 mld zł. W najbliŜszych latach polski sektor budownictwa inŜynieryjnego czeka 
prawdziwy boom w inwestycjach transportowych (drogi, koleje, lotniska). Oczekiwane są 
bardzo duŜe inwestycje związane z ochroną środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona 
wód) – ok. 80% planowanych projektów stanowią w tym obszarze przedsięwzięcia 
związane z realizowaniem wymogów akcesyjnych. 

Przyznanie Polsce prawa zorganizowania wielkiej imprezy sportowej, jaką będą 
mistrzostwa piłkarskie EURO 2012 oznacza konieczność zrealizowania wielu inwestycji 
budowlanych. Planowane są kontrakty budowlane o bardzo duŜej wartości. Musi powstać 
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pięć wielkich stadionów i wiele nowych dróg. Polska dostanie na przygotowanie 
infrastruktury prawie 40 mld euro (150 mld zł) dodatkowych środków z Unii 
Europejskiej, czyli ok. 15% PKB [„Euro 2012 w Polsce: boom w gospodarce”, 
eGospodarka.pl, 2007]. Efekt EURO 2012 w 2012 r. wygaśnie a wraz z nim zmaleje 
najprawdopodobniej popyt na realizację duŜych zamówień przez firmy budowlane.  

W nadchodzących latach moŜna ponadto oczekiwać: 

� Dalszego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

� Znacznych inwestycji w sektorze przedsiębiorstw, 

� Utrzymania wysokiej rentowności obrotu w gospodarce, 

� Wzrostu dochodów ludności. 

 

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

Polska nie powinna raczej stracić na atrakcyjności dla kapitału zagranicznego. Wzrost w 
napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych moŜe nieco przyhamować, gdy w 
Polsce będzie narastać presja na płace, ale nie powinien się istotnie zmniejszyć. 

 

Inwestycje w sektorze przedsiębiorstw 

Największe inwestycje czekają branŜę energetyczną w związku z tym, Ŝe Polska musi do 
2020 r.: 

� Zmniejszyć o 20% emisję CO2, 

� Podnieść udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 20%, 

� Poradzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię. 

PowaŜne inwestycje zamierzają zrealizować duŜe polskie rafinerie i firmy chemiczne. 
Inwestować będzie takŜe branŜa hutnicza. Inwestycje planuje górnictwo węglowe, by 
utrzymać wydobycie na poziomie 90-95 mln ton rocznie oraz kombinat miedziowy 
KGHM [B. Sosna Forum Budowlane 10/2007]. 

 

Rentowność obrotu w gospodarce 

Zdaniem wielu analityków gospodarczych obecna bardzo dobra kondycja finansowa 
przedsiębiorstw utrzyma się w najbliŜszych latach, choć prawdopodobny jest wzrost 
kosztów pracy w związku z presją na podwyŜszanie płac. Nie powinno to skutkować 
istotnym ograniczeniem popytu na usługi budowlane zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. 

 

Wzrost dochodów ludności 

Spodziewany jest wzrost płac. Według prognozy IBnGR w 2008 r. wynagrodzenia w 
polskiej gospodarce wzrosną realnie o 5,1%, a w 2009 r. o 4%. Wzrost wynagrodzeń, 
mimo Ŝe niŜszy niŜ w 2007 r. nadal będzie wysoki. W latach 2008-2009 wynagrodzenia 
w niektórych sektorach, zwłaszcza tam, gdzie występują i będą występowały niedobory 
pracowników, np. w budownictwie, będą rosły znacznie szybciej. Tendencja ta moŜe 
utrzymać się w kolejnych latach. 
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Negatywnym skutkiem dynamicznego wzrostu wynagrodzeń będzie wzrost inflacji. Inne 
czynniki zwiększające inflację to wysokie ceny ropy naftowej i utrzymujący się wzrost 
popytu krajowego. Prognozowana inflacja wyniesie pod koniec 2008 r. 3,6%. NajwyŜsza 
będzie w I połowie 2008 r. – powyŜej 4%, w kolejnych miesiącach ceny powinny rosnąć 
wolniej. Wysoka inflacja będzie skutkowała najprawdopodobniej dalszym zaostrzeniem 
polityki monetarnej. Niemal pewne są podwyŜki stóp procentowych. W wyniku 
zaostrzonej polityki monetarnej inflacja na koniec 2009 r. spadnie do poziomu pasma 
celu inflacyjnego (2,5%±1%) i będzie wynosiła 2,7% [IBnGR].  

 

5.6.4 Prognoza popytu na usługi budowlane w sektorze publicznym i prywatnym 

Zdaniem niemal wszystkich respondentów badania popyt na polskim rynku budowlanym 
w latach 2008-2015 będzie wyŜszy niŜ obecnie. WyraŜano takŜe zgodne przekonanie, Ŝe 
nastąpi wzrost popytu zarówno ze strony zleceniodawców sektora publicznego, jak i ze 
strony sektora prywatnego, przy czym wzrost popytu ze strony sektora publicznego 
będzie wyŜszy. Ocena taka w świetle przeprowadzonych analiz wydaje się uprawniona. 
Jednak prawdopodobne jest zmniejszenie popytu ok. 2012 r. na skutek wygaśnięcia 
„stymulatora EURO 2012” i wpływu niekorzystnej koniunktury w gospodarce światowej 
na gospodarkę polską. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę deklaracje przebadanych wykonawców, to zauwaŜymy, iŜ aŜ 
94% planuje ubiegać się o kontrakty budowlane finansowane ze środków unijnych (zob. 
wykres poniŜej). Wśród oferentów odsetek ten wynosi 84%. Niepokojące jest natomiast, 
iŜ wśród niebiorących udziału w tego typu kontraktach tylko 34% planuje wziąć w nich 
udział. Jest to, więc obszar do potencjalnej interwencji MRR. 

Wykres 31 Plany firm odnośnie ubiegania się o kontrakty publiczne na roboty budowlane finansowane ze środków 
unijnych w latach 2007-2015 
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 
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Na 25 wykonawców, którzy nie zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne, na pytanie 
o przyczyny tej decyzji czterech stwierdziło, iŜ nie są zainteresowani. Natomiast 3 z 14 
niezainteresowanych oferentów stwierdziło, Ŝe firma ma wystarczającą liczbę zleceń.  

Wśród 346 firm, które nie startowały do kontraktów i nie są zainteresowane kontraktami 
tego typu 21% stwierdzało ogólny brak zainteresowania, 17% deklarowało jako 
przyczynę braku zainteresowania wystarczająca liczbę zleceń z sektora prywatnego, 7% 
twierdziło, Ŝe są zbyt małymi firmami, 6% wskazywało na zbyt duŜe formalności, a 6% 
niespełnianie przez firmę wymagań.  

Niestety bardzo duŜy odsetek wszystkich przebadanych firm, które nie planują startować 
do kontraktów (31%) odmówił odpowiedzi na pytanie o przyczyny. Po 2% firm 
wskazywało jako powód: brak pracowników, preferencje bycia podwykonawcą, plany 
zakończenia działalności. 

Miarą popytu na usługi budowlane moŜe być 1) wartość produkcji budowlano-
montaŜowej sprzedanej, 2) wartość nakładów inwestycyjnych na budynki i budowle. Przy 
prognozowaniu popytu na usługi budowlane w oparciu o dane historyczne zawarte w 
publikacja GUS w układzie sektorowym moŜliwe jest jedynie posłuŜenie się drugą z 
wymienionych miar, poniewaŜ GUS nie publikuje danych o produkcji budowlanej 
sprzedanej podmiotom sektora publicznego i prywatnego.  

Wartość nakładów inwestycyjnych na budynki i budowle moŜna uznać za wystarczająco 
dobrą miarę popytu kwalifikowanego (tzn. rzeczywistego, a nie tylko potencjalnego) na 
usługi budowlane ze względu na logiczny związek pomiędzy wydatkami poniesionymi na 
inwestycje budowlane a wartością zakupionych usług budowlanych.   

PoniŜej przedstawiono wartości tej miary popytu dla sektora publicznego i prywatnego 
pochodzące z publikacji GUS a dotyczące lat 1997-2006. 

Tabela 9 Inwestycje budowlane sektora publicznego i prywatnego w latach 1997-2007 w mld zł 

rok Inwestycje sektora publicznego Inwestycje sektora prywatnego 

1997 23,296 20,096 

1998 27,103 28,364 

1999 27,420 36,092 

2000 28,128 40,076 

2001 24,934 39,167 

2002 23,070 34,709 

2003 21,329 31,543 

2004 25,329 36,838 

2005 31,868 38,847 

2006 38,465 44,671 
Źródło: GUS. 

Na podstawie danych z tabeli 9 wyznaczono liniowe funkcje trendu dla obu 
rozpatrywanych sektorów oraz ekstrapolowano te trendy na okres 2007-2015. Funkcje 
trendu są widoczne na wykresach Pa , P-b oraz P-c. 
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Wykres 32 Trend popytu w sektorze publicznym  Pa 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 33 Trend popytu w sektorze prywatnym Pb 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 34 Linie trendu popytu w sektorze publicznym i prywatnym Pc 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

Prognoza popytu sektora publicznego i prywatnego według ekstrapolacji trendu 
liniowego została zamieszczona w tabeli 10. 

Tabela 10 Prognoza popytu w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym określona metodą ekstrapolacji trendu P 2 

Prognoza popytu sektora 
publicznego 

Prognoza popytu sektora prywatnego 
rok 

mld zł 

2007 31,666 43,974 

2008 32,498 45,599 

2009 33,329 47,224 

2010 34,160 48,849 

2011 34,992 50,474 

2012 35,823 52,099 

2013 36,654 53,724 

2014 37,485 55,349 

2015 38,317 56,974 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Na wykresach P-a, P-b i P-c widoczne są tendencje wzrostowe nakładów na inwestycje 
budowlane zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym w latach 1997-
2006 oraz ekstrapolowane na kolejne lata do 2015 r. linie trendu. Prognozy zawarte w 
tabeli P-2 to wartości, wokół których w przyszłości będą oscylować wartości nakładów 
na inwestycje budowlane w sektorze publicznym i prywatnym. Ustalenie wielkości oraz 
okresu tych oscylacji na podstawie danych historycznych przedstawionych w tabeli P-1 
nie moŜe prowadzić do otrzymania wartościowych wyników ze względu na znaczne 
róŜnice w uwarunkowaniach kształtujących wydatki inwestycyjne w ilustrowanej danymi 
przeszłości a uwarunkowaniami przyszłymi. O sytuacji w polskiej gospodarce w latach 
2008-2015 moŜna załoŜyć, Ŝe będzie podobna do sytuacji z lat 2004-2006, ale ten okres 
jest zbyt krótki, by prognozować zmiany na osiem lat. Obliczone na podstawie 
ekstrapolacji trendu średnie roczne przyrosty w okresie 2008-2015 w przypadku sektora 
publicznego wyniosą 2-3%, a w przypadku sektora prywatnego 4%.  
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Wyniki ekstrapolacji trendu popytu w sektorze publicznym i prywatnym pokrywają się z 
wynikami przeprowadzonych badań o tyle, Ŝe zdecydowana większość pytanych o to 
respondentów (pytanie, jak zmieni się popyt na rynku budowlanym w sektorze 
publicznym i prywatnym zadano respondentom reprezentującym grupę przedsiębiorstw 
budowlanych) wyraziła przekonanie, Ŝe w latach 2008-2015 wystąpi wzrost popytu 
zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. Wzrost popytu w sektorze 
publicznym przewidywało 76% respondentów, a wzrost popytu w sektorze prywatnym 
70%. Opinię, Ŝe popyt w sektorze publicznym nie zmieni wyraziło 21% respondentów. 
Zmiany popytu w sektorze prywatnym nie przewidywało 28% pytanych. Zdaniem 3% 
wypowiadających się w tej kwestii uznało, Ŝe nastąpi spadek popytu w sektorze 
publicznym a 2% stwierdziło, Ŝe oczekuje spadku popytu w sektorze prywatnym. 
Respondenci z grupy beneficjentów oraz reprezentanci urzędów wojewódzkich byli 
pytani o opinię w sprawie zmiany popytu w budownictwie inŜynieryjnym. Wzrostu w 
tym obszarze budownictwa spodziewało się 15 na 20 (75%) beneficjentów i 15 na 16 
(94%) reprezentantów urzędów wojewódzkich. JeŜeli uznać, Ŝe pytanie to jest pytaniem o 
popyt zgłaszany przez sektor publiczny, to moŜna stwierdzić, Ŝe te grupy respondentów 
równieŜ oczekują wzrostu popytu w sektorze publicznym. Respondenci uzasadniający 
swoje przekonanie, Ŝe popyt na roboty inŜynieryjne wzrośnie mówili o potrzebach 
inwestycyjnych związanych z EURO 2012 oraz o duŜym dofinansowaniu unijnym w 
nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.  

W świetle wyników ekstrapolacji trendu liniowego nie moŜna się kategorycznie 
ustosunkować do  wyraŜanego przez niektórych respondentów przekonania o 
„gwałtownym” lub „znacznym” wzroście popytu ze strony sektora publicznego, które 
wynika przypuszczalnie z przeświadczenia o sile oddziaływania wymienionych powyŜej 
stymulatorów popytu (stymulatora EURO 2012 i potrzeby wykorzystania funduszy 
unijnych) oraz obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu produkcji budowlanej. Te 
intuicyjne prognozy mogą okazać się prawdziwe, w szczególności dla najbliŜszych lat. 

Silnie skorelowane modele prognostyczne przydatne dla celów prognozowania 
krótkoterminowego, którymi w rozpatrywanych przypadkach są pokazane na wykresach 
P-d oraz P-e modele o postaci wielomianu stopnia trzeciego pozwalają przewidywać w 
2007 r. zwiększenie popytu w sektorze publicznym do 54,226 mld zł (o 49% w 
porównaniu z rokiem 2006), a w Lsektorze prywatnym – do 58.590 mld zł (o 35% w 
porównaniu z rokiem 2006).  Prognoza na 2007 r. jeszcze nie moŜe być porównana z 
danymi rzeczywistymi, poniewaŜ nie zostały one opublikowane, wkrótce będzie moŜna 
dokonać weryfikacji. Ekstrapolacja trendu o postaci wielomianu stopnia trzeciego nie 
moŜe jednak być ekstrapolowana na dalszą przyszłość z powodu osiągania 
nonsensownych wartości w kolejnych latach. Ekstrapolacja na rok 2008 daje wyniki: 
75,332 mld zł w sektorze publicznym (wzrost o 53%), 78,884 mld zł w sektorze 
prywatnym (wzrost o 45%). 
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Wykres 35 Trend popytu w sektorze publicznym – funkcja wielomianowa stopnia 3  (P-d) 

y = 0,1703x3 - 2,4487x2 + 9,8174x + 15,858

R2 = 0,9582
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres P-e Trend popytu w sektorze publicznym– funkcja wielomianowa stopnia 3 

y = 0,2287x3 - 4,0017x2 + 21,54x + 1,4555
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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5.7 Prognoza podaŜy na rynku usług budowlanych w latach 2008-2015 

5.7.1 Czynniki kształtujące podaŜ usług budowlanych w latach 2006-2007 

Na podaŜ usług budowlanych w Polsce, poza popytem, wpływają przede wszystkim takie 
czynniki jak: 

� Atrakcyjność pracy w polskim wykonawstwie budowlanym oraz 

� Atrakcyjność polskiego rynku budowlanego dla zagranicznych firm 
budowlanych. 

Dotychczas praca w polskim wykonawstwie budowlanym była mało atrakcyjna. 
Przesądzały o tym trudne warunki pracy przy niskich płacach oraz konieczność 
wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania. Z chwilą otwarcia wcześniej 
niedostępnych rynków pracy pracownicy polskich firm budowlanych zyskali ponadto 
moŜliwość znalezienia lepiej płatnej pracy w krajach Europy Zachodniej. Polskie 
przedsiębiorstwa budowlane straciły wielu wykwalifikowanych pracowników, którzy 
zdecydowali się na emigrację zarobkową. We wcześniejszych rozdziałach omówiono 
zjawisko niedoboru pracowników w polskim sektorze budowlanym charakterystyczne dla 
ostatnich lat i zwrócono uwagę na to, Ŝe pracodawcy budowlani zareagowali na to 
podniesieniem wynagrodzeń. Trudno jednak twierdzić, Ŝe poziom tych podwyŜek 
powstrzymał pracowników firm budowlanych przed emigracją zarobkową. Obecnie praca 
w polskim wykonawstwie budowlanym moŜe być atrakcyjna dla obywateli krajów takich 
jak Ukraina czy Białoruś. Niemal pewne jest jednak, Ŝe takie zastępowanie pracowników 
krajowych zagranicznymi nie będzie w pełni ekwiwalentne. Wielu polskich emigrantów 
zarobkowych to osoby dobrze wykształcone, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 
trudne do zastąpienia przez przybyszy z krajów uboŜszych od naszego. 

Polski rynek budowlany jest atrakcyjny dla wielu firm zagranicznych. Obecnie np. 
polskie drogi budują przede wszystkim koncerny zagraniczne, rodzime firmy z udziałem 
kapitału zagranicznego oraz konsorcja firm krajowych z koncernami zagranicznymi7. 

 

5.7.2 Potencjał sektora budowlanego w ocenie obserwatorów rynku budowlanego i 
przedsiębiorstw budowlanych 

Obserwatorzy polskiego rynku budowlanego zwracają uwagę, Ŝe juŜ obecnie pojawiają 
się ostrzeŜenia o barierze potencjału polskich przedsiębiorstw budowlanych, która moŜe 
w niedalekiej przyszłości zahamować rozwój budownictwa. Zdarza się, Ŝe moce 
produkcyjne przedsiębiorstw budowlanych nie wystarczają dla realizacji juŜ 
rozpoczętych i planowanych zamówień. Z. Bolkowska ocenia średni stopień 
wykorzystania mocy produkcyjnych w budownictwie na ponad 90%. W publikacji pt. 
„Budownictwo zwolniło tempo” autorka ta zamieściła następujące ustalenia poczynione 
na podstawie badań przeprowadzonych w październiku 2007 r.: 

� W II połowie 2007 r. coraz więcej przedsiębiorstw sygnalizowało wysokie 
wykorzystanie swoich zdolności produkcyjnych. W stosunku do oczekiwanego 
portfela zamówień na najbliŜsze 12 miesięcy: 

                                                 
7 Kto buduje polskie drogi, www.muratorplus.pl. 
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� 6% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt 
duŜe, 

� 77% jako wystarczające, 

� 17% jako zbyt małe. 

Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorcy ocenili na 89%. 

Nieco niŜszy stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw 
budowlanych podaje GUS w informacji z 23.01.2008: 

� 86% w grudniu 2007 r., 

� 84% w styczniu 2008 r. 

Wyniki przeprowadzonych badań nie wskazują bardzo wyraźnie na to, by wykonawcy 
kontraktów budowlanych oceniali swoje moŜliwości produkcyjne jako niewystarczające. 
Na poziomie deklaracji większości respondentów raczej nie występuje problem braku 
potencjału do realizacji kontraktów publicznych w przyszłości. Na 417 wykonawców 
36% deklarowało brak problemów w realizacji bieŜących kontraktów i moŜliwość 
realizacji kolejnych, 33% mimo iŜ obecnie nie realizuje kontraktów publicznych ocenia, 
iŜ ma moŜliwości takiej realizacji w przyszłości. Tylko 14% wskazało, iŜ mimo bieŜącej 
realizacji kontraktów mogłoby mieć problemy w przyszłych realizacjach. 10% 
wykonawców (ok. 40 firm) nie realizuje kontraktów obecnie i nie ma potencjału do 
realizacji takich robót, wśród oferentów odsetek ten wynosi 28%, a wśród niebiorących 
udziału 21% (ok. 100 firm) (slajd nr 12). 

MoŜliwości zaangaŜowania się przedsiębiorstw w kolejne kontrakty opisano w rozdziale 
1.5.1. Wynika stamtąd, Ŝe kaŜda z 653 przebadanych firm mogłyby jeszcze zrealizować 
średnio min. 3,6 kontrakty na roboty budowlane finansowanych ze źródeł UE, tzn. w 
sumie około 2350 bez zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów. 

Jeśli chodzi o wartość kontraktów to przebadane firmy są w stanie jeszcze zrealizować 
kontrakty średnio na wartość 50,1 mln zł, co by oznaczało, Ŝe rynek tej grupy 
respondentów to w sumie około 32.715,3 mln zł. Sami obecni wykonawcy deklarują 
moŜliwość zrealizowania jeszcze średnio kontraktów na kwotę 70,6 mln kaŜdy, natomiast 
oferenci – 44,8 mln, a nie biorący udziału 21,4 mln. 

Ranking segmentów rynku, które przebadane firmy budowlane planują obsługiwać w 
przyszłości przedstawia tabela 11. 

Tabela 11 Segmenty rynku, które wykonawcy kontraktów budowlanych planują obsługiwać w przyszłości 

Wyszczególnienie Odsetek 
Obiekty kubaturowe (budynki) 0,54 

Gospodarka wodno-ściekowa 0,31 

Drogi i nawierzchnie lotnisk 0,23 

Infrastruktura transportu śródlądowego 0,13 

Gospodarka odpadowa 0,09 

Infrastruktura przeciwpowodziowa 0,07 

Transport miejski 0,07 

Budowa/modernizacja elektrowni 0,06 

Infrastruktura kolejowa 0,05 

Połączenia elektroenergetyczne 0,04 

Gazociągi 0,03 

Infrastruktura na terenie portów morskich 0,02 
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Ropociągi 0,01 

Inne 0,11 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania 

Na podstawie przedstawionych ustaleń moŜna stwierdzić, Ŝe w nadchodzących latach 
wypada oczekiwać raczej istotnego wzrostu kosztów pracy wykonawców usług 
budowlanych niŜ wystąpienia bariery podaŜy tych usług. 

MoŜna takŜe przewidywać, Ŝe najmniej problemów będzie w nadchodzących latach z 
zaspokojeniem popytu na realizację budynków. Nieco gorsza będzie podaŜ w segmencie 
gospodarki wodno-ściekowej. Nienajlepiej będzie z podaŜą kontraktów drogowych i 
nawierzchni lotnisk oraz kontraktów z zakresu infrastruktury transportu. W świetle 
wyników badania wykonawców kontraktów budowlanych perspektywy podaŜy usług 
budowlanych w pozostałych obszarach rynku wypada oceniać pesymistycznie.  

RozwaŜając kwestie podaŜy na polskim rynku budowlanym nie naleŜy zapominać o tym, 
Ŝe: 

� Popyt na usługi budowlane będą zaspokajać takŜe firmy zagraniczne, 

� Polskie przedsiębiorstwa coraz lepiej radzą sobie ze znajdowaniem sposobów na  
dostosowanie swojego potencjału do potrzeb rynku. 

Kontraktami budowlanymi zainteresowane są nie tylko krajowe przedsiębiorstwa. Firmy 
krajowe mogą skutecznie konkurować z rywalami zagranicznymi stosując następujące 
strategie: 

� Zwiększać swój potencjał produkcyjny drogą integracji z innymi firmami (fuzje, 
przejęcia),  

� Starać się tworzyć silne grupy kapitałowe skupione wokół dominującej firmy-
marki (przykład Polimex-Mostostal, czyli połączenie spółek z róŜnych 
segmentów rynku), 

� Szukać kapitału na rozwój na giełdzie (przykład JW. Construction), 

� Starać się o wsparcie silnego inwestora branŜowego z zapleczem koncernowym 
gwarantującym udział w największych przedsięwzięciach, 

� Zagospodarowywać nisze rynkowe istniejące takŜe za granicą (jest to 
przećwiczony sposób, dobry dla mniejszych jednostek stawiających na wąską 
specjalizację). 

Polskie firmy budowlane będą teŜ nadal podejmować się roli podwykonawców w duŜych 
kontraktach. 

Niedobory pracowników w przedsiębiorstwach budowlanych mogą być uzupełniane 
przez:  

� Zatrudnianie dotychczasowych pracowników jednostek budŜetowych 
zajmujących się inwestycjami publicznymi – biorący udział w badaniu 
beneficjenci wyraŜali obawę, Ŝe wzrost popytu na wykonawstwo budowlane 
moŜe pociągnąć za sobą odchodzenie wykwalifikowanych pracowników 
beneficjentów do firm wykonawczych z powodu wyŜszych zarobków, 

� Zatrudnianie pracowników innych sektorów gospodarki, 

� Zatrudnianie obcokrajowców. 
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PodaŜ usług budowlanych w poszczególnych obszarach budownictwa będzie 
zróŜnicowana. W świetle przeprowadzonych badań jakościowych niepokojąco wygląda 
perspektywa podaŜy usług z zakresu zarządzania inwestycjami budowlanymi. 

 

5.7.3 Prognoza podaŜy usług budowlanych w segmencie zamówień publicznych i w segmencie 
zamówień prywatnych 

Na podstawie powyŜszych ustaleń oraz danych zebranych w trakcie przeprowadzonych 
badań moŜna wnioskować, Ŝe w latach 2008-2015 segment zamówień prywatnych moŜe 
liczyć na podaŜ, która będzie wystarczająca do zaspokojenia popytu. Segment ten będzie 
nadal bardziej atrakcyjny od segmentu zamówień publicznych, poniewaŜ zamówienia 
prywatne dotyczą głównie kontraktów z zakresu budownictwa obiektów kubaturowych 
stanowiących, jak wynika z przeprowadzonych badań, preferowany obszar przyszłej 
działalności przewaŜającej części polskich firm budowlanych. 

W odniesieniu do podaŜy ze strony polskiego sektora budowlanego w segmencie 
zamówień publicznych nie ma podstaw do optymizmu, jeŜeli weźmie się pod uwagę 
rozmiar oczekiwanego popytu. Polskie przedsiębiorstwa budowlane, które planują 
obsługiwanie tego segmentu rynku, jak wynika z przeprowadzonych badań, stanowią 
tylko nieco ponad 60% ogółu podmiotów budowlanych posiadających potencjał 
produkcyjny wystarczający do realizowania większych zamówień z zakresu budownictwa 
inŜynieryjnego. Obsługujące obecnie ten segment polskie firmy budowlane deklarują 
wprawdzie rezerwy potencjału produkcyjnego, ale:  

⇒ Po pierwsze deklaracje takie nie zawsze są prawdziwe,  

⇒ Po drugie, nawet przy załoŜeniu prawdziwości deklarowanych przez firmy 
budowlane rezerw mocy, podaŜ najprawdopodobniej nie dorówna 
spodziewanemu popytowi, 

⇒ Po trzecie, trudno takŜe oczekiwać pojawienia się znacznej liczby nowych 
polskich przedsiębiorstw zdolnych do realizowania duŜych kontraktów 
infrastrukturalnych - kontrakty te będą najprawdopodobniej nadal realizowane 
przez firmy zagraniczne i konsorcja, w których firmy te będą liderami. 
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6 Wnioski i rekomendacje 

W świetle przeprowadzonych dotąd analiz w rozdziale tym starano się przede wszystkim 
udzielić odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

� W jaki sposób moŜna powiększyć istniejący rynek przedsiębiorstw 
budowlanych? 

� W jaki sposób moŜna udzielić pomocy przedsiębiorstwom biorącym udział w 
postępowaniach, aby zaŜegnać problemy występujące w realizacji 
kontraktów? 

Listę zaproponowanych rekomendacji zaprezentowano w załączniku 7.1. 

 

6.1 MoŜliwości zwiększenia podaŜy na rynku zamówień publicznych na 
roboty budowlane  

Zwiększenie podaŜy na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane moŜna 
osiągnąć przez: 

a. Zwiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw budowlanych 
zainteresowanych uzyskiwaniem zamówień publicznych, 

b. Zwiększenie atrakcyjności zamówień publicznych finansowanych ze środków 
unijnych dla przedsiębiorstw budowlanych. 

Zwiększenie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw budowlanych wymaga przede 
wszystkim pokonania problemów kadrowych. Uzyskanie szybkich efektów zaleŜy tu w 
głównej mierze od samych przedsiębiorców, którzy powinni podnieść płace do takiego 
poziomu, by praca w wykonawstwie budowlanym była atrakcyjna dla wielu osób.  

Innym sposobem zwiększenia potencjału produkcyjnego jest większe zautomatyzowanie 
wykonywanych prac. Niestety, w przypadku tego sektora jest trudne do osiągnięcia, ze 
względu na wyjątkowo duŜe wymagania ręcznego wykonywania prac. 

Przedsiębiorcom moŜna takŜe pomóc w pokonywaniu problemów kadrowych przez 
inicjowanie i wspieranie działań słuŜących podnoszeniu kwalifikacji pracowników, np. 
organizowanie bezpłatnych lub tanich szkoleń o tematyce wskazanej przez pracodawców 
prowadzonych przez starannie dobranych specjalistów. W trakcie badań ustalono, Ŝe 
tematy szkoleń, którymi są obecnie najbardziej zainteresowani wykonawcy kontraktów 
budowlanych to: 

I. Przygotowanie ofert przetargowych do przedsięwzięć finansowanych ze środków 
unijnych (47% wskazań); 

II.  Prawo zamówień publicznych (55% wskazań); 

III.  Prawo budowlane (45% wskazań); 
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IV.  Tematy związane z konkretnymi umiejętnościami (48% wskazań); 

V. Rozliczanie kontraktów finansowanych ze środków unijnych (45% wskazań); 

VI.  Wzory FIDIC (32% wskazań); 

VII.  Sprawozdawczość w kontraktach finansowanych ze środków unijnych (27% 
wskazań). 

W kwestii zainteresowania tematyką szkoleń oraz konkretnymi umiejętnościami nie 
zaobserwowano zróŜnicowania regionalnego. 

Biorąc pod uwagę określone juŜ priorytety programów operacyjnych na lata 2007-2013 
szkolenia te powinny być realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki i finansowane ze 
środków unijnych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powinno zachęcać do 
uruchamiania tych szkoleń uczelnie oraz organizacje i stowarzyszenia zawodowe, a takŜe 
czynnie uczestniczyć w przygotowaniu szkoleń i mieć wpływ na ich jakość przez udział 
w kształtowaniu programów szkoleń oraz monitorowanie ich realizacji. 

Badania potwierdziły takŜe powszechnie znaną opinię, iŜ rząd powinien wspierać rozwój 
wszelkiego rodzaju szkół kształcących młodzieŜ w zawodach budowlanych. NaleŜy 
tworzyć państwowe szkoły budowlane średnie i policealne oraz zachęcać gminy do 
tworzenia średnich szkół budowlanych.  NaleŜy zadbać o to, by w programach nauczania 
była przeznaczona odpowiednio duŜa ilość czasu na praktyki zawodowe. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego powinno poinformować o tych potrzebach ministerstwa 
zajmujące się edukacją i kształceniem inŜynierów budownictwa. 

Na finansowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów w przedsiębiorstwach 
budowlanych powinna być wykorzystana część funduszy unijnych przeznaczonych na 
rozwój kapitału ludzkiego. Fundusze te powinny być równieŜ wykorzystywane na 
finansowanie staŜystów. Obecnie przedsiębiorstwa budowlane niechętnie przyjmują 
praktykantów i absolwentów szkół. MoŜna je zainteresować udziałem w przygotowaniu 
zawodowym uczniów, studentów i absolwentów szkół poprzez stworzenie systemu 
nagród i rekompensat finansowych uwzględniającego koszty związane z uczestnictwem 
w realizowaniu programów edukacyjnych.   

Rząd powinien wspierać organizowanie przeznaczonych dla bezrobotnych i pracowników 
innych branŜ kursów przygotowujących do pracy w przedsiębiorstwie budowlanym.  

Zwiększenie atrakcyjności zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych 
dla przedsiębiorstw budowlanych teoretycznie najskuteczniej moŜna osiągnąć przez:  

A. Stosowanie umów zawierających rozwiązania korzystne dla wykonawcy, w tym w 
szczególności: klauzule dopuszczające aktualizację warunków kontraktu (w tym 
waloryzację), zapisy o ułatwieniach w rozliczaniu robót dodatkowych, zapisy o  
stosowaniu rekompensat za roboty dodatkowe wykonywane w okresie wydłuŜonej 
realizacji kontraktu, gdy przekroczenie planowanego czasu trwania kontraktów nie 
było zawinione przez wykonawcę; 

B. Stosowanie zaliczek; 

C. Stworzenie moŜliwości korzystania z preferencyjnych kredytów w przypadkach 
zagroŜenia utratą płynności finansowej wykonawcy. 

Rozwiązania te przenoszą ryzyko związane z realizacją kontraktu na zamawiającego i 
dlatego mogą bardzo skutecznie zwiększać atrakcyjność kontraktów dla wykonawców 
robót budowlanych. WdroŜenie tych rozwiązań moŜe jednak skutkować brakiem środków 
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na realizację wielu waŜnych dla społeczeństwa inwestycji. Przeniesienie całego ryzyka na 
zamawiającego z pewnością nie jest rozwiązaniem dobrym. Ryzyko powinno być 
rozłoŜone na obie strony kontraktu. Na podstawie badań moŜna stwierdzić, Ŝe polskie 
przedsiębiorstwa budowlane często nie starają się kalkulować własnego ryzyka i 
korzystać z moŜliwości zadawania zamawiającym pytań dotyczących warunków 
umownych na etapie procedury przetargowej godząc się bez dyskusji na wszystkie 
warunki określone w proponowanej umowie. Tymczasem na tym etapie moŜna 
modyfikować treść umowy. Skierowanie odpowiedniego pytania do zamawiającego 
choćby przez jednego oferenta oznacza po pierwsze, Ŝe zamawiający udzieli odpowiedzi, 
po drugie, Ŝe zarówno z zadanym pytaniem, jak i z udzieloną odpowiedzią zostaną 
zapoznani wszyscy oferenci. Pytanie moŜe zawierać sugestię dotyczącą zapisów 
proponowanej umowy, a do zainicjowanych „negocjacji” dołączą najprawdopodobniej 
pozostali rzetelni i dbający o swój interes oferenci. Ze zdecydowanie niekorzystnymi dla 
wykonawcy zapisami umownymi godzą się bez dyskusji tylko oferenci, którzy nie są 
dość dobrze przygotowani do zawierania umów lub nie potrafią szacować własnego 
ryzyka. Podchodząc do poruszanego tu problemu teoretycznie moŜna więc stwierdzić, Ŝe 
przedsiębiorstwa budowlane, które postulują wprowadzenie odgórnych uregulowań 
nakazujących stosowanie umów z rozwiązaniami dla nich korzystnymi nie są dobrze 
przygotowane do prowadzenia działalności w branŜy budowlanej i z czasem albo do tego 
dojrzeją, albo będą musiały wycofać się z rynku budowlanego.  

Podobnie moŜna podchodzić do stosowania zaliczek, do rekompensat za roboty 
dodatkowe wykonywane w okresie wydłuŜonej realizacji kontraktu, gdy przekroczenie 
planowanego czasu trwania kontraktów nie było zawinione przez wykonawcę oraz do 
udzielania kredytów preferencyjnych i stwierdzić, Ŝe nie jest słuszne wydawanie 
publicznych pieniędzy na finansowanie przedsiębiorców, którzy lekkomyślnie podejmują 
zbyt ryzykowne zobowiązania. Mimo to warto zauwaŜyć, Ŝe od lat na świecie 
praktykowane są róŜne formy wspierania rodzimych firm budowlanych, a klauzule 
waloryzacyjne zawarte we wzorcowych kontraktach FIDIC wprowadzono na Zachodzie 
przed laty z potrzeby sprawiedliwego rozłoŜenia ryzyka pomiędzy zamawiającego i 
wykonawcę. Rozsądne i poprzedzone analizą moŜliwości finansowych państwa 
wspieranie polskich firm budowlanych zainteresowanych realizacją kontraktów unijnych 
powinno być uznane przez rząd za uzasadnione. Najmniej kontrowersyjną i najmniej 
kosztowną propozycją zwiększenia atrakcyjności finansowej tych kontraktów wydaje się 
być zalecenie przez Ministerstwo stosowania umów z klauzulą waloryzacyjną. 
Ministerstwo wraz z beneficjentami powinni zadbać o naleŜytą kampanię informacyjną 
skierowaną do wszystkich beneficjentów podkreślającą, iŜ kontrakty te (wszystkie lub 
szczególnie waŜne ze społecznego punktu widzenia, np. proekologiczne) powinny być 
waloryzowane. Dla zapewnienia ochrony przed naduŜyciami konieczne jest takŜe 
wprowadzenie wytycznych określających warunki i sposób dokonywania waloryzacji. 
Dla zwiększenia atrakcyjności kontraktów unijnych Ministerstwo powinno takŜe zalecić 
stosowanie w tych kontraktach zapisów dotyczących rekompensat za roboty dodatkowe 
wykonywane w okresie wydłuŜonej realizacji kontraktu, gdy przekroczenie planowanego 
czasu trwania kontraktów nie było zawinione przez wykonawcę. Wszelkie koszty uznane 
przez zarządzającego budową za wynikające z przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy 
powinny być pokryte przez zamawiającego, jeŜeli tak stanowią warunki umowne. 
Zamawiający moŜe mieć roszczenia wyłącznie wobec ustalonych winnych poniesienia 
dodatkowych kosztów, jeŜeli moŜliwe jest ich wskazanie.  
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Koszty związane z wdroŜeniem rozwiązań mających na celu zwiększenie atrakcyjności 
finansowej kontraktów unijnych musiałyby być pokryte ze środków budŜetowych. W tym 
celu powinien być utworzony odpowiedni fundusz. 

Bez ponoszenia istotnych kosztów moŜna natomiast zastosować następujące sposoby 
zwiększenia atrakcyjności kontraktów unijnych: 

i. Sprowadzenie do niezbędnego minimum ilości dokumentów wymaganych w 
trakcie wykonywania kontraktów – określenie tego minimum wymaga 
przeprowadzenia odrębnych szczegółowych badań, na podstawie 
dotychczasowych ustaleń moŜna wskazać np. potrzebę wyeliminowania 
dublujących się raportów wymaganych przez MŚ oraz NOŚiGW od realizatorów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska;  

ii. Zwiększenie swobody wykonawcy w angaŜowaniu podwykonawców – zgodnie 
ze standardami europejskimi moŜna dopuścić udział podwykonawców do 50%.   

 

6.2 Działania na rzecz usprawnienia realizacji kontraktów budowlanych 
współfinansowanych ze źródeł unijnych 

Na podstawie przeprowadzonych badań moŜna ustalić następującą listę propozycji 
dotyczących usprawnienia realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych 
(rekomendacje te zostały równieŜ przedstawione w postaci tabelarycznej w załączniku 
1.21):  

1. Wszelkie dokumenty, wytyczne i rozporządzenia odnoszące się do sposobu działania 
beneficjentów powinny mieć stały charakter i przejrzystą formę. NaleŜy unikać 
wprowadzania zmian, które nie są konieczne, zwłaszcza, gdy nie oznaczają 
uproszczenia procedur; 

2. NaleŜy uprościć procedury aplikowania o środki unijne i przeanalizować moŜliwość 
skrócenia czasu upływającego pomiędzy złoŜeniem wniosku a podpisaniem umowy o 
dofinansowanie; 

3. NaleŜy stworzyć moŜliwość finansowania kontraktów dodatkowych w ramach 
kosztów kwalifikowanych; 

4. Od Beneficjentów naleŜy wymagać posiadania kwalifikacji w zakresie zarządzania 
procesem inwestycyjnym. Weryfikacja kwalifikacji Beneficjentów powinna być 
przeprowadzana przez kompetentnych ekspertów. Ekspertów zdolnych ocenić 
kwalifikacje Beneficjenta moŜna poszukiwać za pośrednictwem urzędów 
wojewódzkich, Izby Budowlanej, urzędów nadzoru budowlanego, PZiTB, 
stowarzyszeń i organizacji skupiających inŜynierów oraz pracodawców 
budownictwa. Eksperci powinni posiadać szczegółową wiedzę o praktyce 
zarządzania budowlanym procesem inwestycyjnym i mieć umiejętność zadawania 
właściwych pytań oraz charakteryzować się niezaleŜnością ocen. W przypadku, gdy 
ocena wypadnie negatywnie, Beneficjent powinien być zobowiązany do 
zaangaŜowania w trybie przetargu jednostki specjalizującej się w kompleksowym 
zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi. Jednostka ta powinna mieć 
maksymalną swobodę działania oraz ponosić odpowiedzialność za prawidłowe 
wykonanie wszystkich prac przedprojektowych, zlecanie prac projektowych, 
nadzorowanie procesu projektowania, zamawianie kontraktów budowlanych oraz 
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realizację i rozliczenie budowy. Osoba kierująca jednostką zarządzającą nie musi 
posiadać uprawnień budowlanych, ale powinna posiadać odpowiedni certyfikat lub 
udokumentować posiadanie kwalifikacji w zarządzaniu przygotowaniem i realizacją 
inwestycji budowlanych. Wiarygodność taką trudno weryfikować, jednak trzeba 
wymagać udokumentowania praktyki z zakresu Project Management; 

5. W przypadku inwestycji liniowych Beneficjent powinien zapewnić sobie środki na 
uzyskanie prawa do korzystania w czasie trwania budowy z gruntu potrzebnego do 
ulokowania dojazdów i na rekultywację zdewastowanego gruntu. NaleŜy brać pod 
uwagę nie tylko dzierŜawę terenu na okres budowy, ale takŜe konieczność jego 
wykupienia. Brak środków na te cele w budŜecie inwestycji powinien stanowić 
podstawę do Ŝądania uzupełnienia wniosku o przyznanie dotacji. Prawo regulujące 
zasady pozyskiwania gruntu na cele budowy autostrad naleŜy rozszerzyć na 
wszystkie inwestycje liniowe; 

6. W przypadku, gdy Beneficjent posiada kwalifikacje do zarządzania procesem 
inwestycyjnym naleŜy zapewnić mu znaczną swobodę w działaniu i ułatwić dostęp 
do aktualnych informacji. Wszystkie aktualne wytyczne i rozporządzenia oraz adresy 
punktów informacyjnych naleŜy publikować na stronach internetowych; 

7. NaleŜy szukać moŜliwości zwiększenia zatrudnienia w strukturach Beneficjentów 
samodzielnie zarządzających procesami inwestycyjnymi, np. poprzez poprawę 
atrakcyjności wynagrodzenia. W tym celu niezbędne są odpowiednie decyzje rządu 
mające na celu zwiększenie wynagrodzeń fachowców niezbędnych do zarządzania 
inwestycjami celu publicznego; 

8. NaleŜy organizować szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji procesu 
inwestycyjnego z udziałem Beneficjentów oraz Instytucji Pośredniczących i 
Zarządzających; 

9. NaleŜy organizować spotkania Beneficjentów. W spotkaniach tych nie powinni 
uczestniczyć przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za koordynację realizacji 
projektów w skali całego kraju. Spotkania pozwolą Beneficjentom swobodnie 
wypowiadać się na temat problemów, które utrudniają im pracę oraz pomogą 
zrozumieć, na czym polega istota zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, dokąd 
się zmierza i jakimi środkami moŜna to osiągnąć; 

10. NaleŜy bezwzględnie dbać o terminowe przepływy środków finansowych, by 
zapewnić refundacje poniesionych wydatków; 

11. NaleŜy zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na odpowiedź ze strony MRR. 
Często wysyłane zapytania dotyczące kwalifikowalności kontraktów rozpatrywane są 
przez kilka miesięcy. Kadrę MRR naleŜy wzmocnić przez zatrudnienie lub 
zaangaŜowanie do współpracy na podstawie zawieranych doraźnie umów osób, które 
posiadają praktyczną wiedzę o budowlanym procesie inwestycyjnym. Rozwiązaniem 
moŜe być zlecenie przez Ministerstwo opracowania wykazu kosztów 
kwalifikowanych, który rozstrzygałby dotychczas ujawnione i potencjalne 
wątpliwości osób, które mają z tym problemy (np. InŜynierów Kontraktu i 
beneficjentów); 

12. Beneficjenci powinni być objęci programem szkoleniowo-edukacyjnym. Program ten 
powinien w szczególności uwzględniać planowanie strategii rozwoju jednostek 
terytorialnych i zasady prawidłowego określania celów strategicznych, planowanie 
przepływów finansowych w przygotowaniu przedsięwzięć współfinansowanych ze 
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środków unijnych, zakres obowiązków zarządzającego przedsięwzięciem 
budowlanym na kaŜdym w kaŜdej fazie budowlanego procesu inwestycyjnego, 
przygotowanie postępowania przetargowego; 

13. NaleŜy wprowadzić obowiązek korzystania przez Beneficjentów lub działające w ich 
imieniu jednostki przy planowaniu budŜetu inwestycji z przygotowanych przez 
specjalistów wzorcowych opracowań dotyczących określania budŜetu (wartości 
kosztorysowej) inwestycji.  W literaturze zalecane jest np. stosowanie opracowania 
„Środowiskowe zasady obliczania wartości kosztorysowej inwestycji” wydanego w 
2003 r; 

14. Dla uniknięcia problemów wynikających z niedoszacowania budŜetu inwestycji 
naleŜy planować budŜet z uwzględnieniem 20% rezerwy na koszty nieplanowane. 
Rezerwa ta nie powinna powodować zwiększenia kwoty środków własnych 
beneficjenta. Zasady tworzenia i uruchamiania środków zarezerwowanych przez 
beneficjentów na pokrycie kosztów nieplanowanych powinny być wypracowane 
przez Związek Banków Polskich. NaleŜy brać pod uwagę takie moŜliwości jak 
udzielanie beneficjentom kredytów preferencyjnych oraz umarzanie kredytów ze 
środków MRR lub NFOŚiGW. Ponadto, konieczne są działania informacyjne na 
temat oferty banków skierowane do beneficjentów, gdyŜ ich wiedza na ten temat jest 
bardzo ograniczona. Działania te powinny zostać zainicjowane przez Ministerstwo 
we współpracy z MF i ZBP; 

15. Konieczne jest podjęcie działań na rzecz poprawy jakości projektowania. Jednak 
uleganie sugestiom wykonawców kontraktów budowlanych, by stosować dotkliwe 
sankcje za wady projektów wobec biur projektowych moŜe doprowadzić do dalszego 
ograniczenia i tak zbyt małej podaŜy usług projektowych. NaleŜy wprowadzić 
obowiązek weryfikowania dokumentacji projektowej. Projekty powinny być 
weryfikowane przez niezaleŜnych ekspertów i finansowane ze środków 
budŜetowych. Zadanie tworzenia zespołów weryfikacyjnych i zapewnienia środków 
dla ich funkcjonowania powinno być powierzone państwowemu nadzorowi 
budowlanemu jako pionowi administracji publicznej sprawującemu nadzór nad 
procesami budowlanymi.. Powinny się tym zająć urzędy nadzoru budowlanego. 
Mogą teŜ być angaŜowane takie instytucje zawodowe jak np. Polska Izba 
Projektowania lub Polska Izba InŜynierów Budownictwa. Dobrym wzorem jest 
stosowane w Niemczech rozwiązanie z licencjonowanymi biurami kontrolnymi 
niezaleŜnymi od projektantów. Biura te, wg osób znających budownictwo 
niemieckie, istnieją w kaŜdej gminie i rzetelnie sprawdzają kaŜdy projekt. Bez 
pieczęci biura kontrolnego projekt nie moŜe być dopuszczony do realizacji. 
Pracownikami tych instytucji są osoby posiadające bardzo duŜe kompetencje z racji 
swoich kwalifikacji i bezstronności. Status biur jest podobny do statusu polskich 
urzędów nadzoru budowlanego; 

16. Sprawy sporne dotyczące wad dokumentacji projektowej powinny być rozstrzygane 
w trybie arbitraŜu. Sprawami takimi zajmują się rzecznicy odpowiedzialności 
zawodowej. Ministerstwo powinno wskazywać zainteresowanym sposoby 
pozasądowego rozstrzygania sporów; 

17. Mając na względzie potrzebę poprawy jakości zarządzania budową warto wziąć pod 
uwagę zasilenie rynku polskiego kadrą zagraniczną poprzez uznanie uzyskanych za 
granicą certyfikatów. Wskazane jest jednak wymaganie od osób legitymujących się 
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takimi certyfikatami odbycia praktyki w Polsce i wykazania się znajomością polskich 
uwarunkowań administracyjnych; 

18. NaleŜy zalecić do stosowania wskazane lub opracowane przez ekspertów wzory 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umów. Wzory te powinny 
uwzględniać klauzulę waloryzacyjną w zapisach SIWZ oraz w umowach. W 
przypadku stosowania wzorów FIDIC nie powinno być dopuszczone wykreślanie 
klauzuli 13.8 „Korekty uwzględniające zmiany kosztów”. Wymagania Urzędu 
Zamówień Publicznych będą spełnione, jeŜeli „tabela danych korekcyjnych” będzie 
uzgodniona w oparciu o wskaźniki wiarygodnych instytucji, takich jak Sekocenbud, 
czy Orgbud; 

19. Problemów w projektach FS z waloryzowaniem umów wynikających ze zmiany 
kursu walut moŜna uniknąć zawierając kontrakty w euro lub ubezpieczając kontrakty 
od róŜnic kursowych; 

20. NaleŜy odejść od stosowania umów z bardzo niekorzystnym dla wykonawcy 
kontraktów budowlanych wynagrodzeniem ryczałtowym i brakiem klauzul 
dopuszczających uznawanie uzasadnionych kosztów kontraktów, których nie moŜna 
było przewidzieć. W przypadku zamówień na roboty budowlane klauzule takie są 
niezbędne. Równie dobrym rozwiązaniem moŜe być stosowanie wynagrodzenia 
kosztorysowego, które bardziej równomiernie rozkłada ryzyko pomiędzy wykonawcę 
i zamawiającego. W kaŜdym przypadku umowa powinna precyzyjnie określać 
warunki uzasadniające uznanie kosztów poniesionych przez wykonawcę i tryb 
uznawania kosztów kontraktów dodatkowych; 

21. NaleŜy zdefiniować koszty kwalifikowane w taki sposób, by nie było wątpliwości, 
które koszty naleŜą, a które nie naleŜą do tej kategorii. Opracowaniem katalogu 
kosztów kwalifikowanych mogliby się zająć budowlani rzeczoznawcy kosztów. 
Osoby takie moŜe wyznaczyć Polskie Stowarzyszenie Kosztorysantów 
Budowlanych. Ministerstwo powinno zlecić Stowarzyszeniu zorganizowanie i 
wykonanie katalogu kosztów kwalifikowanych; 

22. NaleŜy zapewnić odpowiednio długi czas na przygotowanie ofert w przypadku 
przetargów dotyczących duŜych przedsięwzięć, w szczególności, gdy chodzi o 
zamówienia na projekt i budowę. Minimalny czas na przygotowanie oferty 
dotyczącej zamówienia na roboty budowlane o znacznym zakresie nie powinien być 
krótszy niŜ 90 dni. Dość dobrym i w miarę prostym rozwiązaniem byłoby 
uzupełnienie Art.43 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o przepis „JeŜeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8, termin składania ofert w przypadku kontraktów budowlanych 
nie moŜe być krótszy niŜ: 1) 90 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 
Urzędowi Wspólnot Europejskich, droga elektroniczną zgodnie z formą i 
procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; 2) 97 dni 
– od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Wspólnot Europejskich, w 
sposób inny niŜ określony w pkt 1.” Przygotowanie oferty na wykonanie kontraktów 
budowlanych jest bardzo pracochłonne. Ponadto oferenci potrzebują czasu na 
weryfikację dokumentacji projektowej; 

23. Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej powinny pilnie porozumieć się w sprawie roli, jaką kaŜda z tych instytucji 
powinna odgrywać w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 
Niezbędne jest wyraźne rozdzielenie funkcji i rezygnacja z dublowania kompetencji. 
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Niezbędne jest zwolnienie realizatorów inwestycji z obowiązku składania raportów 
zawierających te same dane obu instytucjom. MRR powinno zwrócić się w tej 
sprawie do obu wymienionych instytucji i uŜyć wszelkich dostępnych środków 
perswazji; 

24. Władze powinny wymagać od gmin pilnego uchwalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego; 

25. Niezbędne jest pilne wyznaczenie dokładnych granic obszarów cieniowych 
NATURA 2000. Ministerstwo powinno ułatwić zainteresowanym dostęp do 
informacji o tych granicach; 

Warto takŜe, by mając na uwadze niebezpieczeństwo, Ŝe Polska nie mogąc wykorzystać 
funduszy unijnych utraci niepowtarzalną okazję szybkiego nadrobienia zapóźnień 
cywilizacyjnych rząd rozwaŜył ułatwienia dla beneficjentów i wykonawców kontraktów 
unijnych i postarał się o wprowadzenie szczególnych regulacji prawnych dla postępowań 
w sprawach tej kategorii zamówień publicznych. W przetargach o kontrakty unijne np. 
powinna istnieć moŜliwość stosowania prekwalifikacji oferentów w postępowaniach 
przetargowych zarówno na prace projektowe, jak i na roboty budowlane. Prekwalifikacja 
jest ustaleniem kwalifikacji oferentów na podstawie ich moŜliwości technicznych, 
kondycji finansowej i doświadczenia. Przy ocenie tych kwalifikacji powinien być 
stosowany kwestionariusz zawierający ustalony zestaw pytań. Istnieją wzory zestawów 
pytań opracowane dla celów prekwalifikacji przez FIDIC i Bank Światowy. Przetarg z 
prekwalifikacją nie występuje wśród trybów wymienionych w obecnie obowiązującym w 
Polsce prawie zamówień publicznych, więc musiałby zostać wprowadzony. NaleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe Dyrektywa 2004/18/WE nie zawiera zapisu zakazującego prekwalifikacji. 
Prekwalifikacja jest równieŜ stosowana z powodzeniem w innych krajach, np. w Wielkiej 
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Część z tych rozwiązań była stosowana w trakcie 
realizacji części programu Phare w Polsce (np. w programach wspierających rozwój 
współpracy transgranicznej; naleŜy jednak pamiętać, iŜ program Phare wdraŜany był z 
zastosowaniem procedur zamówień publicznych akceptowanych przez Komisję 
Europejską).  
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7 Załączniki 

7.1 Tabela rekomendacji 

Realizacja projektów współfinansowanych zarówno ze środków ZPORR jak i FS jest w 
ich końcowych fazach. W związku z tym, postępując zgodnie z wymaganiami SIWZ, 
przygotowano rekomendacje, które dotyczą tych programów. Niemniej jednak 
proponowane działania powinny być przeanalizowane i zrealizowane przede wszystkim z 
punktu widzenia wdraŜania nowych programów i projektów współfinansowanych ze 
środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013.  

Byłoby właściwe aby rozpocząć lub kontynuować proponowane w raporcie działania jak 
najszybciej. Tak, aby przygotowywane (równieŜ w okresie tworzenia raportu) nowe 
programy i projekty były realizowane z pominięciem zidentyfikowanych problemów i 
barier.  

Dla uzyskania większej czytelności, poniŜsze dwie tabele zawierają rekomendacje, które 
powinny być wdroŜone szczególnie z punktu widzenia lepszej efektywności realizacji 
zarówno projektów FS (tabela 12) jak i działań w nowym okresie programowania (tabela 
13). W związku z faktem, iŜ ZPORR jest co do zasady wdraŜany do dnia 30.06.2008 roku, 

rekomendacje zostały opracowane tylko dla Funduszu Spójności. 

Oczywiście w czasie lektury rekomendacji w tabelach 12 i 13 nasuwa się logicznie 
sugestia aby część z propozycji dotyczących okresu 2007-2013 zastosować jeszcze do 
ZPORR i FS. Takie rozwiązanie byłoby optymalne i uzasadnione. Ale nie jest w praktyce 
wykonalne,. Wynika to z takich czynników jak: skala i złoŜoność zidentyfikowanych 
problemów, czas realizacji tych programów,.czasochłonnośc procesu przygotowywania i 
wdraŜania poszczególnych rekomendacji, często związanych z koniecznością zmiany 
legislacji. Dlatego proponowane jest skoncentrowanie wysiłków na jak najszybszym 
przygotowaniu zmian do nowego okresu programowania.    
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Tabela 12 Tabela rekomendacji dotycząca FS 

Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

 
1.  

 
Problemy inwestorów na etapie realizacji kontraktów  

1.1. 

 
Dotrzymanie terminów wypłat 
naleŜnych wykonawcy 
wynikające z opóźnień w 
przekazywaniu środków 
budŜetowych  
 

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW poruszyć problem 
opóźnień w przekazywaniu środków budŜetowych i ustalić moŜliwe do 
zastosowania rozwiązanie tego problemu  
 

Jak najpilniej  IZFS 

1.2. 

 
Zmniejszenie budŜetu inwestycji 
na skutek spadku kursu euro, gdy 
memorandum finansowe zostało 
podpisane w momencie 
wysokiego kursu  
 

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW poruszyć problem 
pokrycia kosztów ubezpieczeń od róŜnic kursowych i ustalić moŜliwe do 
zastosowania i korzystne dla beneficjentów rozwiązanie tego problemu  
 

Jak najpilniej  IZFS 

1.3. 
Ograniczanie roli zarządzającego 
kontraktem do roli inspektora 
nadzoru  

 
Organizować szkolenia na temat:  
- zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi,  
- roli InŜyniera w kontraktach realizowanych według standardu FIDIC,  
- umów o zarządzanie przedsięwzięciem  
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Organizacje branŜowe 
Uczelnie  

 
2  

 
Problemy wykonawców na etapie realizacji kontraktów  

2.1.  

 
Opóźnianie przez 
zamawiającego realizacji wypłat  
 

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW poruszyć problem 
opóźnień w przekazywaniu środków budŜetowych, ustalić i ewentualnie 
rozpowszechnić moŜliwe do zastosowania rozwiązanie tego problemu  
 

Jak najpilniej  IZFS 

2.2. 

 
Poprawienie jakości pracy 
InŜynierów Kontraktów 

 

Szkolenia, wprowadzenie jednolitych wytycznych i jasnych interpretacji, 
podkreślając potencjalną rolę SIDIR. 

Jak najpilniej  SIDR 
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Tabela 13 Tabela rekomendacji dotycząca nowego okresu programowania  

Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

1. 
 
Problemy związane z sytuacją w sektorze budownictwa 

1.1. 
Konieczność rozwoju 
szkolnictwa zawodowego w 
sektorze budownictwa 

 
Przekazać wyniki badania do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego o wynikach badania i potrzebach zwiazanych z 
rozwojem szkolnictwa zawodowego; do ewentualnego wykorzystania w 
działaniach przygotowywanych przez Ministerstwa ze środków POKL. 
 

Jak najpilniej 
MRR 
MEN 
MNiSW 

1.2. 

 
 
Potrzeba organizacji szkoleń i 
wymiany doświadczeń 
kadrowych w celu podniesienia 
kwalifikacji osób 
zaangaŜowanych w realizację 
projektów w całej Polsce; w tym 
dla potencjalnych beneficjentów 
środków unijnych 
 

 
Inicjować organizowanie szkoleń:  
- z zakresu prawa zamówień publicznych, 
- z planowania procesu inwestycyjnego, 
- z zakresu przygotowywania finansowania inwestycji, 
- z zakresu przygotowania ofert przetargowych,  
- pracowników dotyczące konkretnych umiejętności, 
- prawa budowlanego, 
- rozliczania kontraktów finansowanych ze środków unijnych, 
- wzorów FIDIC oraz  
- sprawozdawczości w kontraktach unijnych. 
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
Organizacje branŜowe 
 
MRR 
Ministerstwo Środowiska 
 

 
2.  

 
Problemy inwestorów na etapie przygotowywania inwestycji  

2.1. 

Konieczność organizacji szkoleń 
dotyczących aplikowania i 
realizacji inwestycji ze środków 
unijnych 

 
Inicjować organizowanie szkoleń:  
- z przygotowywania wniosku o dotację i powiązanych dokumentów (np. 
studium wykonalności, itd.), 
- rozliczania kontraktów finansowanych ze środków unijnych, 
- sprawozdawczości w kontraktach unijnych. 

 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

 
Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
Organizacje branŜowe 
 
MRR 
Ministerstwo Środowiska 

 

2.2. 

 
Obowiązek stosowania 
najniŜszej ceny jako kryterium 
wyboru ofert firm projektowych 
 

 
Podjąć działania na rzecz wprowadzenia do ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zapisu o moŜliwości stosowania kryteriów jakościowych. 
 

Jak najpilniej MRR 

2.3.  
Długi okres oczekiwania na 

 
Podjąć rozmowy z Ministerstwem o moŜliwości skrócenia tego okresu.  

 
Jak najpilniej 

 
MRR 
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Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

konsultacje ze strony 
Ministerstwa w sprawach 
uzgodnień raportów dotyczących 
oddziaływania inwestycji na 
środowisko. 

 
 
 

2.4. 

 
Dublowanie się funkcji 
Ministerstwa Środowiska oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 

Uzgodnić z obiema instytucjami moŜliwości zlikwidowania dublowania. Jak najpilniej 
MRR 
Ministerstwo Środowiska 
NFOŚiGW 

 
3.  

 
Problemy inwestorów na etapie wyboru wykonawcy  

3.1. 

 
Potrzeby zmian wymagań 
przetargowych (umoŜliwiające 
składanie oświadczeń zamiast 
dokumentów) i oceny ofert 
(umoŜliwienie oceny 
jakościowej zamiast obecnie 
stosowanego jedynego kryterium 
ceny; uregulowanie minimalnego 
czasu na przygotowanie ofert na 
wykonanie kontraktów 
budowlanych o znacznym 
zakresie i stopniu złoŜoności) 
 

Podjąć działania na rzecz wprowadzenia zmian do ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych 

Jak najpilniej MRR 

3.2.  

 
Konieczność ponawiania 
przetargów z powodu braku ofert 
spełniających warunki określone 
w SIWZ oraz nie 
przekraczających ustalonej przez 
zamawiającego wartości 
kontraktu  
 

Inicjować organizowanie szkoleń dla Inwestorów na temat prawidłowego 
przygotowania przetargów  

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
 

 
3.3. 

 
Wnoszenie protestów, skarg i 

 
Inicjować organizowanie szkoleń dla wykonawców kontraktów budowlanych na 

 
Rozpocząć jak najpilniej, 

 
Instytucje Pośredniczące 
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Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

odwołań przez oferentów, którzy 
nie zostali wybrani  

temat prawidłowego przygotowania przetargów i prawa zamówień publicznych  
 

kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
 

 
4.  

 
Problemy inwestorów na etapie realizacji kontraktów  

4.1.  

 
Brak konkretnych ustaleń, co do 
zasięgu obszarów cieniowych 
Natura 2000  
 

Zadbać o udostępnienie dokładnych map obszarów cieniowych Natura 2000, 
najlepiej poprzez dedykowana stronę www. 

Jak najpilniej  Ministerstwo Środowiska 

 
Inicjować organizowanie szkoleń dla inwestorów i wykonawców na temat:  
- wnoszenia protestów, skarg i odwołań w postępowaniu o zamówienie 
publiczne,  
- kształtowania umów o roboty budowlane 
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 

4.2.  
Opóźnienia rozpoczęcia 
kontraktów  

Udostępnić wzorcowe umowy zawierające klauzule dotyczące postępowania w 
przypadku opóźniania rozpoczęcia kontraktów przez wykonawcę  

Jak najpilniej  
 
MRR  

 
 
Udostępnić wzorcowe umowy.  
Przeanalizować moŜliwość zwiększenia kar umownych i ich zakresu na kaŜdym 
etapie realizacji kontraktu, a nie tylko zwłoki w terminowym wykonaniu umowy 
lub zwłoki w usuwaniu wad. 
 

Jak najpilniej  
 
MRR 

 

4.3.  

 
Niedotrzymywanie przez 
wykonawców terminów 
umownych i standardów 
jakościowych  

 
Inicjować organizowanie szkoleń na temat:  
- kształtowania umów o roboty budowlane,  
- odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego,  
- sporów pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane.  
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
 

 
Zlecić opracowanie i upowszechnić wykaz kosztów, które w Ŝadnym razie nie 
mogą być uznane za koszty kwalifikowane oraz wykaz kosztów, które mogą być 
uznane za koszty kwalifikowane pod określonymi warunkami 
 

Jak najpilniej  MRR 4.4.  

 
Problemy z rozliczaniem 
kontraktów dodatkowych – brak 
moŜliwości zakwalifikowania 
kosztów kontraktów 
dodatkowych do wydatków 
kwalifikowanych projektu  
Brak środków na sfinansowanie  

Zorganizować naradę mającą na celu wypracowanie korzystnego dla 
beneficjentów rozwiązania problemu finansowania kontraktów nieplanowanych 

Jak najpilniej  MRR 
MF 
MŚ 
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Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

ze środków budŜetowych z udziałem oraz problemów z brakiem środków na 
sfinansowanie planowanego zakresu kontraktów:  
- przedstawicieli Ministerstwa Finansów,  
- przedstawicieli Ministerstwa Środowiska,  
- przedstawicieli Związku Banków Polskich,  
- przedstawicieli NFOŚiGW  
 

ZBP 
NFOŚiGW 

planowanego zakresu 
kontraktów  

 
Opublikować informację o moŜliwych sposobach rozwiązywania problemów z 
finansowaniem kontraktów  
 

Jak najpilniej  MRR 

4.5. 

 
Dotrzymanie terminów wypłat 
naleŜnych wykonawcy 
wynikające z opóźnień w 
przekazywaniu środków 
budŜetowych  
 

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW (o której w p.2.4) 
poruszyć problem opóźnień w przekazywaniu środków budŜetowych i ustalić 
moŜliwe do zastosowania rozwiązanie tego problemu  
 

Jak najpilniej  MRR 

4.6. 

 
Zmniejszenie budŜetu inwestycji 
na skutek spadku kursu euro, gdy 
memorandum finansowe zostało 
podpisane w momencie 
wysokiego kursu  

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW (o której w p.2.4) 
poruszyć problem pokrycia kosztów ubezpieczeń od róŜnic kursowych i ustalić 
moŜliwe do zastosowania i korzystne dla beneficjentów rozwiązanie tego 
problemu  
 

Jak najpilniej  MRR 

4.7.  
Ograniczanie roli zarządzającego 
kontraktem do roli inspektora 
nadzoru  

 
Organizować szkolenia na temat:  
- zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi,  
- roli InŜyniera w kontraktach realizowanych według standardu FIDIC,  
- umów o zarządzanie przedsięwzięciem  
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
Organizacje branŜowe 
Uczelnie  

4.8. 

 
Niezbędne polepszenie 
komunikacji z IW (zmniejszenie 
liczby decyzji wymagających 
opinii IW, skrócenie okresu 
oczekiwania na decyzję ze strony 
IW, zmniejszenie liczby zmian 
wytycznych) 

Zamówić badanie analizujące współpracę pomiędzy beneficjentami i IW Jak najpilniej MRR 
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Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

 

4.9.  Nierzetelny nadzór autorski  

 
Poinformować władze Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o potrzebie 
zobowiązana inspektorów nadzoru budowlanego do przeprowadzania działań 
kontrolnych obejmujących wykonywanie obowiązków związanych wykonawców 
pełnieniem nadzoru autorskiego  
 

Jak najpilniej  MRR 

 
5  

 
Problemy wykonawców na etapie przetargu i zawierania umów  

5.1  
 
Zbyt krótki czas na 
przygotowanie ofert  

 
Podjąć działania na rzecz wprowadzenia do ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zapisu o wydłuŜeniu czasu na przygotowanie ofert do postępowania 
o zamówienie na roboty budowlane, np. uzupełnienia Art.43 ustawy o przepis 
„JeŜeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, termin składania ofert w 
przypadku kontraktów budowlanych nie moŜe być krótszy niŜ: 1) 90 dni - od 
dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Wspólnot Europejskich, 
droga elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie 
internetowej określonej w dyrektywie; 2) 97 dni – od dnia przekazania 
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Wspólnot Europejskich, w sposób inny niŜ 
określony w pkt 1.” 
 

Jak najpilniej  MRR 

5.2  
Ograniczanie przez 
zamawiającego moŜliwości 
podzlecania kontraktów  

Zalecić beneficjentom zwiększenie swobody wykonawcy w angaŜowaniu 
podwykonawców – moŜna dopuścić udział podwykonawców do 50%.  

Jak najpilniej  

 
MRR 
Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
 

5.3. 
Konieczność weryfikowania 
przez wykonawcę dokumentacji 
projektowej  

 
Respondenci biorący udział w badaniach podkreślali niekorzystny wpływ na 
jakość dokumentacji technicznej duŜego tempa, w jakim są one przygotowywane 
przez biura projektowe. Zaznaczano, Ŝe krótki czas na opracowanie dokumentacji 
technicznej przez biura projektowe jest ściśle związany z terminami, jakie zostały 
beneficjentowi odgórnie narzucone.  
Ponadto, przedstawiciele firm budowlanych często wyraŜali opinię, Ŝe 
konieczność weryfikowania dokumentacji projektowej jest przerzucana na 
wykonawcę przy zapewnieniu bardzo krótkiego czasu na sprawdzenie projektu. 
Jak ustalono w badaniu, pomimo stawiania wymagań firmom projektowym, 
zawsze na etapie realizacji zdarzają się problemy wynikające z błędów w 

Jak najpilniej MRR 
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Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

dokumentacji projektowej, które powodują konieczność wykonywania pewnej, 
niekiedy duŜej ilości robót dodatkowych.  
To wymaga przekazania tych informacji beneficjentom z sugestią co najmniej 
wydłuŜenia okresów przeznaczanych projektantom na ich pracę lub chociaŜby na 
dokładniejsze sprawdzanie projektów. 

 

5.4.  

Stosowanie w umowach o roboty 
budowlane niekorzystnych dla 
wykonawcy zapisów 
dotyczących wynagrodzenia  

 
Inicjować organizowanie szkoleń na temat:  
- kształtowania zapisów dotyczących wynagrodzenia w umowach o roboty 
budowlane,  
- kształtowania umów umoŜliwiających uznawanie uzasadnionych kosztów  
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zaintersowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 

 
Zalecić do stosowania wskazane lub opracowane przez ekspertów wzory 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umów. Wzory te powinny 
uwzględniać klauzulę waloryzacyjną w zapisach SIWZ oraz w umowach.  
 

 
Zalecić moŜliwie szybko,  
stosować do 2015 r.  

MRR 

 
Poinformować za pośrednictwem urzędów wojewódzkich beneficjentów 
stosujących wzory FIDIC o potrzebie zachowania klauzuli 13.8 „Korekty 
uwzględniające zmiany kosztów”. Wymagania UZP będą spełnione, jeŜeli 
„tabela danych korekcyjnych” będzie uzgodniona w oparciu o wskaźniki 
wiarygodnych instytucji, takich jak Sekocenbud, czy Orgbud.  
 

Jak najpilniej  MRR 5.5.  

 
Pomijanie w SIWZ klauzul 
dotyczących waloryzacji 
wynagrodzenia wykonawcy  

Inicjować organizowanie szkoleń na temat wzorów FIDIC  
Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

 
Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
SIDIR 
 

 
6  

 
Problemy wykonawców na etapie realizacji kontraktów  

6.1.  Wady dokumentacji projektowej  

 
Zorganizować naradę z przedstawicielami Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, Polskiej Izby Projektowania oraz Polskiej Izby InŜynierów 
Budownictwa na temat moŜliwości ustanowienia niezaleŜnych jednostek, które 
dokonywałyby weryfikacji projektów i podejmowały decyzje o dopuszczeniu 
projektu do realizacji.   
 

Jak najpilniej  MRR 
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Nr   Problem Rekomendowane działanie Horyzont czasowy realizacji 
działania 

Instytucja  

 
6.2. 

 
Wprowadzenie zaliczkowania 
udzielanego pod zabezpieczenie 
polisą ubezpieczeniową - 
bardziej korzystną niŜ gwarancja 
bankowa. 

 

 
Przeanalizować moŜliwość wprowadzenia tej zmiany z punktu widzenia ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych  

Jak najpilniej  MRR 

6.3.  

 
Rozliczanie kontraktów 
dodatkowych  
 

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW poruszyć problem 
opóźnień w przekazywaniu środków budŜetowych i ustalić moŜliwe do 
zastosowania rozwiązanie tego problemu  
 

Jak najpilniej  MRR 

Udostępnić wzorcowe umowy Jak najpilniej  

 
MRR 
Konsultanci: jak w p.2.2 
 

6.4.  

 
Dotrzymywanie terminów 
wykonania i standardów 
jakościowych kontraktów  
 

 
Inicjować organizowanie szkoleń na temat:  
- kształtowania umów o roboty budowlane,  
- odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego,  
- sporów pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane  
 

Rozpocząć jak najpilniej, 
kontynuować do wygaśnięcia 
zainteresowania  

Instytucje Pośredniczące 
Instytucje WdraŜające 
Urzędy Marszałkowskie 
 

6.5.  

 
Opóźnianie przez 
zamawiającego realizacji wypłat  
 

 
W trakcie narady z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa 
Środowiska, Związku Banków Polskich oraz NFOŚiGW poruszyć problem 
opóźnień w przekazywaniu środków budŜetowych i ustalić moŜliwe do 
zastosowania rozwiązanie tego problemu  
 

Jak najpilniej  MRR 

6.6. 

 
Poprawienie jakości pracy 
InŜynierów Kontraktów 

 

Szkolenia, wprowadzenie jednolitych wytycznych i jasnych interpretacji, 
podkreślając potencjalną rolę SIDIR. 

Jak najpilniej  
MRR 
SIDR 

6.7. Nadmierna sprawozdawczość  

 
MRR powinno zwrócić się do MŚ oraz NFOŚiGW w sprawie potrzeby 
zwolnienia realizatorów inwestycji z obowiązku składania raportów 
zawierających te same dane obu instytucjom.  
 

Jak najpilniej  MRR 
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7.2 Opis próby badawczej 

7.2.1 Badanie ilościowe  

W ramach tzw. Modułu monitoringowego badania, który miał na celu opracowanie 
charakterystyki przedsiębiorstw budowlanych realizujących kontrakty finansowane ze 
środków ZPORR i FS, oraz przedsiębiorstw budowlanych biorących udział w 
postępowaniach przetargowych projektów ZPORR i FS załoŜono przeprowadzenie 1600 
wywiadów z przedsiębiorcami.  

Wstępnie zakładana próba zawierała: 

- 400 firm, które realizowały projekty z FS, ZPORR,  

- 400 firm, które brały udział w przetargu na projekty, FS, ZPORR, ale nie 
wygrały, 

- 800 firm, które nie brały udziału w przetargach na projekty FS, ZPORR 
(z operatu GUS). 

PoniewaŜ w wyniku analiz uzyskano informację, Ŝe bazy firm z grupy 1 i 2 nie zawierają 
po 400 adresów, więc próba firm z kategorii 3 została odpowiednio zwiększona tak, aby 
otrzymać w sumie (moduł 1+2+3) 1 000 wywiadów.  

Do badania wykorzystano bazy przedsiębiorstw przekazane przez MRR (wykonawcy, 
oferenci) oraz bazę GUS (niebiorący udziału w postępowaniach przetargowych na 
projekty budowlane finansowane ze środków UE). 

Wstępnie załoŜono uzyskanie następującej liczby wywiadów w podziale na moduły: 

Moduł liczba wywiadów 

Wykonawcy + oferenci 200 

Niebiorący udziału 800 

 

ZałoŜono takŜe, iŜ jeŜeli liczba wywiadów w module wykonawcy + oferenci 
przekroczyłaby załoŜone 200 wywiadów to wtedy zmniejszeniu ulegnie liczba wywiadów 
w module nie biorących udziału, tak, aby łącznie otrzymać 1 000 wywiadów. 

Realizacja badania zakończyła się następującą liczbą wywiadów dla poszczególnych 
segmentów: 

Moduł liczba wywiadów 

Wykonawcy 417 

Oferenci 85 

Niebiorący udziału 521 

Łącznie 1023 

 

Łącznie zrealizowanych zostało 1069 wywiadów, z czego do dalszych analiz 
zakwalifikowany 1023 wywiady spełniające kryteria doboru przedsiębiorstw.  
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Moduł 1 – Firmy, realizowały projekty z FS, ZPORR 

Analiza bazy danych przedsiębiorstw realizujących projekty FS przekazanej przez MRR 
wskazywała, Ŝe jest ich 319 w tym: 

- 3 przedsiębiorstwa w stanie upadłości, 

- 13 przedsiębiorstw spoza Polski8, 

- 303 przedsiębiorstwa z Polski. 

Pozostałe firmy z tej kategorii miały zostać dobrane z bazy ZPORR. W celu utworzenia 
tej bazy Zamawiający zwrócił się na piśmie do IP o przesłanie list wykonawców 
projektów ZPORR z danych uzyskanych od beneficjentów. Z przekazanych przez UM 
baz uzyskano dodatkowo 9 adresów przedsiębiorstw. 

W trakcie realizacji badania zebranych zostało 417 wywiadów z segmentu wykonawców, 
a więc ponad dwukrotnie więcej niŜ zakładano na etapie planowania badania 
ilościowego. Dodatkowe adresy przedsiębiorstw uzyskano z bazy GUS – respondenci 
deklarowali, Ŝe przedsiębiorstwa realizowały projekty unijne (jako wykonawcy lub 
podwykonawcy). 

 

Moduł 2 – Firmy, które brały udział w przetargu na projekty FS, ZPORR ale nie wygrały 

Zamawiający przekazał bazę liczącą 46 firm, które brały udział w przetargach FS. 
Dodatkowo uzyskano 59 adresów przedsiębiorstw z baz przekazanych przez Urzędy 
Marszałkowskie. Łącznie baza liczyła 105 firm. 

Zrealizowanych zostało 85 wywiadów z przedsiębiorstwami, które deklarowały, Ŝe brały 
udział w postępowaniach przetargowych, ale nie realizowały projektów unijnych. 

 

Moduł 3 – Firmy, które nie brały udziału w przetargach na projekty FS, ZPORR. 

Wstępne załoŜenia do opracowania kryteriów doboru firm z bazy GUS zakładały 
zawęŜenie badania do przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników (w 
podziale na dwa segmenty: 10-49 pracowników, 50 i więcej pracowników).  

liczba zatrudnionych n % 

10-49 osób 9260 85% 

powyŜej 50 1662 15% 

SUMA 10922 100% 

Dodatkowym kryterium doboru przedsiębiorstw była klasa EKD. Rozkład 
przedsiębiorstw w bazie GUS ze względu na klasę EKD oraz liczbę zatrudnionych 
przedstawiał się następująco: 

10-49 osób powyŜej 50 osób 
EKD 

n % n % 

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

235 3% 14 1% 

                                                 
8 Przedsiębiorstwa te nie zostały poddane badaniu z uwagi na ich bardzo małą liczbę i brak 
uzasadnienia metodologicznego. 
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4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-
inŜynierskich 

17 0% 1 0% 

4521A - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych 
związanych ze wznoszeniem budynków 

6933 75% 1031 62% 

4521B - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych w 
zakresie obiektów mostowych 

66 1% 28 2% 

4521C - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych w 
zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i 
telekomunikacyjnych 

265 3% 76 5% 

4521E - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych w 
zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych 

41 0% 42 3% 

4521F - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych w 
zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

117 1% 32 2% 

4521G - Wykonywanie kontraktów budowlanych w zakresie 
montaŜu i wznoszenia budynków i budowli z elementów 
prefabrykowanych 

74 1% 11 1% 

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 224 2% 6 0% 

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych 799 9% 298 18% 

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów 
sportowych 

21 0% 0 0% 

4524A - Budowa portów morskich 3 0% 1 0% 

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii wodnej 237 3% 68 4% 

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 130 1% 34 2% 

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą 
operatorską 

98 1% 20 1% 

SUMA 9260 100% 1662 100% 

 

Dominującą grupę stanowiły przedsiębiorstwa z segmentu 4521A (Wykonywanie 
kontraktów ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków), jednakŜe z 
punktu widzenia celów badawczych oraz potrzeb MRR, istotniejsze były 
przedsiębiorstwa 4521C (Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych w zakresie 
przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, 
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych) oraz  4524B (Budowa pozostałych obiektów 
inŜynierii wodnej, wobec czego w tych segmentach zwiększona zostanie liczba wywiadów 
kosztem wywiadów w segmencie 4521A). 

W związku z tym na podstawie danych zawartych w bazie GUS przygotowana została 
wstępna próba badawcza dla grupy nie biorących udziału w postępowaniach 
przetargowych, uwzględniająca profil przedsiębiorstwa (PKD) oraz liczbę zatrudnionych.  

PKD 
do 49 osób 

(N) 

do 49 osób 

(%) 

powyŜej 50 
osób 
(N) 

powyŜej 50 
osób 
(%) 

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

18 2,8% 1 
0,7% 

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń 
geologiczno-inŜynierskich 

1 0,2% 0 
0,0% 

4521A - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych związanych ze 

416 64,0% 77 51,3% 
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PKD 
do 49 osób 

(N) 

do 49 osób 

(%) 

powyŜej 50 
osób 
(N) 

powyŜej 50 
osób 
(%) 

wznoszeniem budynków 

4521B - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów 
mostowych 

5 0,8% 3 
2,0% 

4521C - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych 
obiektów liniowych: rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i 
telekomunikacyjnych 

53 8,2% 15 

10,0% 

4521E - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów 
górniczych i produkcyjnych 

3 0,5% 4 
2,7% 

4521F - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów 
inŜynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

9 1,4% 3 
2,0% 

4521G - Wykonywanie kontraktów 
budowlanych w zakresie montaŜu i wznoszenia 
budynków i budowli z elementów 
prefabrykowanych 

6 0,9% 1 

0,7% 

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych 

17 2,6% 1 
0,7% 

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych 56 8,6% 26 17,3% 

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb 
budowy obiektów sportowych 

2 0,3% 0 
0,0% 

4524A - Budowa portów morskich 0 0,0% 0 0,0% 

4524B - Budowa pozostałych obiektów 
inŜynierii wodnej 

47 7,2% 14 
9,3% 

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji 
budowlanych 

10 1,5% 3 
2,0% 

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i 
burzącego z obsługą operatorską 

7 1,1% 2 
1,3% 

SUMA 650 100% 150 100% 

W trakcie realizacji badania, stwierdzono, Ŝe baza GUS jest w duŜym stopniu nieaktualna 
zarówno pod względem zawartych danych teleadresowych jak i danych dotyczących 
profilu działalności firm (firmy w rzeczywistości podawały inne profile) oraz liczby 
zatrudnionych (firmy w rzeczywistości zatrudniają inną liczbę pracowników). 

PoniewaŜ w segmencie 1 i 2 (wykonawcy i oferenci) zrealizowano większą, niŜ 
zakładano, liczbę wywiadów to zmniejszeniu uległ segment niebiorących udziału w 
postępowaniach przetargowych. Ostatecznie w segmencie niebiorących udziału podział 
na PKD (w zebranych wywiadach) przedstawiał się następująco: 

PKD do 50 osób 
powyŜej 50 
osób 

odmowa 
podania 
liczby 
zatrudnionych 

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

19 1 - 

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-
inŜynierskich 

- 2 - 

4521A - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych 256 61 8 
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PKD do 50 osób 
powyŜej 50 
osób 

odmowa 
podania 
liczby 
zatrudnionych 

związanych ze wznoszeniem budynków 

4521B - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych 
w zakresie obiektów mostowych 

6 1 - 

4521C - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych 
w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: 
rurociągów, linii elektroenergetycznych, 
elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych 

23 10 1 

4521E - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych 
w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych 

5 1 - 

4521F - Wykonywanie kontraktów ogólnobudowlanych 
w zakresie obiektów inŜynierskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

7 5 - 

4521G - Wykonywanie kontraktów budowlanych w 
zakresie montaŜu i wznoszenia budynków i budowli z 
elementów prefabrykowanych 

5 1 - 

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 16 1 - 

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych 27 8 1 

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy 
obiektów sportowych 

2 - - 

4524A - Budowa portów morskich 2 - - 

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii 
wodnej 

20 8 - 

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji 
budowlanych 

13 - 1 

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z 
obsługą operatorską 

9 1 - 

SUMA 410 100 11 

 

PoniŜsza tabela zawiera zestawienie ze względu na procentowy udział firm z 
poszczególnych profili działalności w zakładanej pierwotnie próbie oraz procentowy 
udział firm w próbie zrealizowanej. 

PKD 

do 49 
osób 

(wstępna) 

do 49 osób 

(zrealizowana) 

powyŜej 
50 osób 
(wstępna) 

powyŜej 50 
osób 
zrealizowana) 

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

2,8% 4,6% 0,7% 1,0% 

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń 
geologiczno-inŜynierskich 

0,2% 0,0% 0,0% 2,0% 

4521A - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych związanych ze 
wznoszeniem budynków 

64,0% 62,4% 51,3% 61,0% 

4521B - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów 
mostowych 

0,8% 1,5% 2,0% 1,0% 

4521C - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych 
obiektów liniowych: rurociągów, linii 
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i 

8,2% 5,6% 10,0% 10,0% 



Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR 
i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym 

115

PKD 

do 49 
osób 

(wstępna) 

do 49 osób 

(zrealizowana) 

powyŜej 
50 osób 
(wstępna) 

powyŜej 50 
osób 
zrealizowana) 

telekomunikacyjnych 

4521E - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów 
górniczych i produkcyjnych 

0,5% 1,2% 2,7% 1,0% 

4521F - Wykonywanie kontraktów 
ogólnobudowlanych w zakresie obiektów 
inŜynierskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

1,4% 1,7% 2,0% 5,0% 

4521G - Wykonywanie kontraktów 
budowlanych w zakresie montaŜu i 
wznoszenia budynków i budowli z elementów 
prefabrykowanych 

0,9% 1,2% 0,7% 1,0% 

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych 

2,6% 3,9% 0,7% 1,0% 

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych 8,6% 6,6% 17,3% 8,0% 

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb 
budowy obiektów sportowych 

0,3% 0,5% 0,0% 0,0% 

4524A - Budowa portów morskich 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 

4524B - Budowa pozostałych obiektów 
inŜynierii wodnej 

7,2% 4,9% 9,3% 8,0% 

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji 
budowlanych 

1,5% 3,2% 2,0% 0,0% 

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i 
burzącego z obsługą operatorską 

1,1% 2,2% 1,3% 1,0% 

SUMA 100% 100% 100% 100% 

 

Analizując procentowy udział poszczególnych profili działalności w próbie załoŜonej do 
próby zrealizowanej moŜemy zaobserwować róŜnice, jednakŜe ich skala jest w 
minimalnym stopniu istotna statystycznie. NaleŜy mieć takŜe na uwadze, Ŝe baza GUS 
zawierała liczne błędy i braki, natomiast w próbie zrealizowanej znajdują się deklaracje 
respondentów – przedstawicieli badanych przedsiębiorstw, którzy opisywali sytuację i 
profil działalności przedsiębiorstwa na dzień realizacji wywiadu. Po analizie struktury 
próby badawczej moŜna stwierdzić, Ŝe jest ona reprezentatywna. 

 

7.2.2 Badanie jakościowe 

Wywiad z beneficjentami 

Zakładano przeprowadzenie 20 wywiadów z wskazanymi przez MRR beneficjentami, 
którzy napotkali problemy z wykonawcami w realizacji projektów budowlanych 
finansowanych ze źródeł unijnych. 

Odbyło się 19 wywiadów indywidualnych, z tym, Ŝe 1 wywiad w Olsztynie został 
przerwany w trakcie z prośbą o moŜliwość uzupełnienia informacji drogą mailową. W 
tym trybie wywiad został dokończony. 

W przypadku 1 beneficjenta z Bydgoszczy wywiad został w ostatniej chwili odwołany z 
przyczyn leŜących po stronie respondenta, który wyraził prośbę o odpowiedź na pytania 
na piśmie i skonsultowanie ewentualnych wątpliwości drogą telefoniczną. Beneficjent ten 
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przyjął stanowisko, iŜ konieczne jest uzgodnienie treści odpowiedzi na pytania z innymi 
osobami, które nie mogą wziąć udziału w wywiadzie. 

 

Wywiad z firmami 

Planowano przeprowadzić i przeprowadzono 2 wywiady z firmami budowlanymi, z 
którymi zostały zerwane kontrakty w ramach projektów FS. 

Planowano takŜe przeprowadzić 2 wywiady z firmami budowlanymi, z którymi zostały 
zerwane kontrakty w ramach projektów ZPORR. Jednak w ramach tej grupy nie udało się 
zidentyfikować firm, które spełniałyby zakładane przez MRR kryteria, w związku, z 
czym Wykonawca uzgodnił z Zamawiającym, iŜ w takiej sytuacji jak najbardziej 
wskazane byłoby przeprowadzenie wywiadu z 2 firmami konsultingowo-projektowymi, 
znającymi rynek budowlany od strony projektowej i nadzoru inwestorskiego. Obydwa 
wywiady zostały przeprowadzone i wniosły bardzo cenne spojrzenie na omawiane 
problemy od strony firm projektowych. 

 

Wywiad z przedstawicielem organizacji branŜowej 

Zakładano 1 wywiad, który został przeprowadzony. 

 

Wywiad z przedstawicielem MRR 

Zakładano 1 wywiad, który został przeprowadzony. 

 

Wywiad fokusowy z firmami 

W celu zidentyfikowania pomysłów odnoszących się do tego, w jaki sposób rozszerzyć 
rynek przedsiębiorstw budowlanych biorących udział w postępowaniach przeprowadzono 
wywiad fokusowy wśród wskazanych przez Zamawiającego małych przedsiębiorstw, 
które rozpoczęły realizację w konsorcjum duŜych kontraktów budowlanych 
finansowanych ze źródeł ZPORR i FS w konsorcjum. 

Ponadto, przeprowadzono takŜe wywiad fokusowy z „duŜymi przedsiębiorstwami” 
(zatrudniającymi powyŜej 250 pracowników) w celu poznania ich opinii na temat 
istniejących na rynku barier w realizacji kontraktów budowlanych oraz propozycji ich 
eliminacji.  
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7.4 Slajdy 

Slajd 1 

- 4 -

Czy Państwa przedsiębiorstwo:

41%

100%

8%

100%

51%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Realizuje (realizowało) inwestycje na roboty budowlane finansowane w ramach ZPORR
i Funduszu Spójności (jako wykonawca lub podwykonawca)

Brało udział w postępowaniach przetargowych na realizację kontraktów na roboty
budowlane w ramach ZPORR i Funduszu Spójności, ale nie wygrało i nie realizuje
(realizowało) takich inwestycji

Nie brało udziału w postępowaniach przetargowych na realizację inwestycji
finansowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności i nie realizuje (realizowało)
takich inwestycji

Pyt. W1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Czy Państwa przedsiębiorstwo zamierza ubiegać się o kontrakty publiczne na 
roboty budowlane finansowane ze środków unijnych w latach 2007-2015?

62%

94%

84%

34%

38%

6%

16%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

tak nie

Pyt. W2

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Czy Państwa przedsiębiorstwo zamierza ubiegać się o kontrakty publiczne na 
roboty budowlane finansowane ze środków unijnych w latach 2007-2015?

DLACZEGO NIE ZAMIERZA SIĘ UBIEGAĆ (1/2)

21%

16%

14%

21%

16%

4%

21%

17%

7%

4%

7%

7%

8%

7%

6%

6%

4%

6%

3%

8%

7%

2%

2%

4%

7%

2%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

firma nie jest zainteresowana

frma ma wystarczającą liczbę zleceń /
zamówień z sektora prywatnego
firma jest za mała

za duŜo formalności

firma nie spełnia wymagań

złe doświadczenia (własne lub innych)

brak pomysłu / planów

Pyt. W2

Przedsiębiorstwa, które nie zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne
Ogółem n=385; wykonawcy n=25; oferenci n=14; nie biorący udziału n=346; 
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Czy Państwa przedsiębiorstwo zamierza ubiegać się o kontrakty publiczne na 
roboty budowlane finansowane ze środków unijnych w latach 2007-2015?

DLACZEGO NIE ZAMIERZA SIĘ UBIEGAĆ (2/2)

2%

4%

2%

2%

4%

2%

2%

8%

1%

1%

7%

1%

2%

4%

14%

2%

31%

32%

21%

31%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

firma woli być podwykonawcą

brak pracowników

firma planuje zakończenie działalności

brak płynności finansowej

inne

odmowa odpowiedzi

Pyt. W2

Przedsiębiorstwa, które nie zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne
Ogółem n=385; wykonawcy n=25; oferenci n=14; nie biorący udziału n=346; 
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Czy ubiegając się o kontrakty publiczne na roboty budowlane w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2015 przedsiębiorstwo planuje:

77%

82%

70%

68%

53%

59%

54%

40%

49%

47%

49%

52%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Samodzielny udział w przetargach Udział w konsorcjum Udział jako podwykonawca

Pyt. W3

Przedsiębiorstwa, które zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne
Ogółem n=638; wykonawcy n=392; oferenci n=71; nie biorący udziału n=175; 
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Czy ubiegając się o kontrakty publiczne na roboty budowlane w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2015 przedsiębiorstwo planuje:

(1/2)

52%

44%

56%

69%

31%

39%

25%

15%

24%

27%

27%

15%

14%

18%

11%

7%

9%

10%

7%

7%

9%

9%

16%

5%

8%

9%

3%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Obiekty kubaturowe (budynki)

Gospodarka wodno-ściekowa

Drogi i nawierzchnie lotnisk

Infrastruktura transportu śródlądowego

Gospodarka odpadowa

Infrastruktura przeciwpowodziowa

Połączenia elektroenergetyczne

Pyt. W4

Przedsiębiorstwa, które zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne
Ogółem n=638; wykonawcy n=392; oferenci n=71; nie biorący udziału n=175; 
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Czy ubiegając się o kontrakty publiczne na roboty budowlane w ramach 
programów operacyjnych na lata 2007-2015 przedsiębiorstwo planuje:

(2/2)

7%

9%

9%

1%

7%

7%

9%

7%

6%

8%

6%

2%

3%

3%

6%

3%

2%

3%

4%

1%

2%

2%

3%

1%

6%

6%

6%

6%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Transport miejski

Budowa/modernizacja elektrowni 

Infrastruktura kolejowa

Gazociągi

Infrastruktura na terenie portów morskich

Ropociągi

Inne

Pyt. W4

Przedsiębiorstwa, które  zamierzają ubiegać się o kontrakty publiczne
Ogółem n=638; wykonawcy n=392; oferenci n=71; nie biorący udziału n=175; 
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SYTUACJA EKONOMICZNA
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Jak Państwo oceniacie swój potencjał (wyposaŜenie w sprzęt, pracownicy) do 
realizacji kontraktów publicznych na roboty budowlane finansowanych ze 

środków unijnych w latach 2007-2015:

2%

4%

6%

14%

15%

36%

43%

33%

66%

48%

17%

10%

28%

21%

17%

6%

31%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Firma napotyka na problemy z realizacją bieŜących kontraktów publicznych

Firma bez problemu realizuje bieŜące kontrakty publiczne, ale mogłaby mieć problemy
z realizacją kolejnych kontraktów
Firma bez problemu realizuje bieŜące kontrakty publiczne i ma moŜliwość realizacji
kolejnych
Firma nie realizuje obecnie kontraktów publicznych, ale ma potencjał do realizacji
takich kontraktów
 Firma nie realizuje obecnie kontraktów publicznych i nie ma potencjału do realizacji
takich robót
Firma nie jest zainteresowana realizacją kontraktów publicznych

Pyt. S1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Proszę w takim razie powiedzieć jak duŜo kontraktów publicznych 
finansowanych ze środków unijnych moŜecie Państwo jeszcze zrealizować bez 

zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów.

25%

18%

38%

32%

21%

20%

23%

21%

14%

17%

7%

10%

20%

25%

16%

14%

20%

20%

16%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

1 kontrakt 2 kontrakty 3 kontrakty 4 kontrakty i więcej trudno powiedzieć

Pyt. S2

Przedsiębiorstwa, które mają potencjał do realizacji kolejnych kontraktów publicznych
Ogółem n=653; wykonawcy n=348; oferenci n=56; nie biorący udziału n=249; 

12%

7%

11%

19%

23%

20%

30%

26%

14%

14%

9%

14%

18%

23%

25%

11%

14%

11%

4%

23%

22%

14%

26%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

do 1 mln 1,1 - 5 mln 5,1 - 10 mln 10,1 - 50 mln powyŜej 50 mln trudno powiedzieć

LICZBA KONTRAKTÓW

WARTOŚĆ KONTRAKTÓW
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Proszę w takim razie powiedzieć jak duŜo kontraktów publicznych 
finansowanych ze środków unijnych moŜecie Państwo jeszcze zrealizować bez 

zagroŜenia dla obecnie realizowanych projektów.

3,6

4,1

3,5

3,0

0 1 2 3 4 5

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Pyt. S2

Przedsiębiorstwa, które mają potencjał do realizacji kolejnych kontraktów publicznych
Ogółem n=653; wykonawcy n=348; oferenci n=56; nie biorący udziału n=249; 

50,1

70,6

44,8

21,4

0 25 50 75 100

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

LICZBA KONTRAKTÓW (wartości średnie)

WARTOŚĆ KONTRAKTÓW (wartości średnie w mln zł)
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Czy Państwa przedsiębiorstwo działa w oparciu 
o sprzęt specjalistyczny:

43%

46%

42%

39%

5%

4%

1%

8%

52%

50%

57%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Głównie znajdujący się w posiadaniu przedsiębiorstwa

Głównie wypoŜyczany na czas realizacji przedsięwzięcia

Zarówno własny jak i wypoŜyczany

Pyt. S3

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedsiębiorstwo miało problemy z 
utrzymaniem płynności finansowej?

13%

10%

5%

17%

80%

85%

88%

74%

7%

5%

7%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

tak nie odmowa odpowiedzi

Pyt. S4

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Czy obecnie Państwa firma zaangaŜowana jest w realizację kontraktów 
publicznych na roboty budowlane finansowanych ze środków unijnych?

55%

55%

45%

45%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

tak nie

Pyt. D1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Jeśli tak to dla poszczególnych, będących w trakcie realizacji kontraktów, 
prosimy określić jak długo będą one jeszcze trwały.

odmowa 
odpowiedzi

3%

do 6 miesięcy
40%

6-12 miesięcy
36%

powyŜej 12 
miesięcy
21%

Pyt. D2

Przedsiębiorstwa, które obecnie są zaangaŜowane w realizację kontraktów publicznych
Ogółem n=231; wykonawcy n=231; 
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Proszę podać łączną liczbę zrealizowanych / realizowanych kontraktów 
finansowanych ze środków unijnych w latach 2000-2008

37%

50%

53%

53%

18%

16%

15%

16%

17%

11%

12%

10%

14%

10%

7%

8%

13%

13%

13%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kontrakty, które przedsiębiorstwo realizowało
(realizuje) jako główny i jedyny wykonawca 

Kontrakty, które przedsiębiorstwo realizowało
(realizuje) jako główny wykonawca korzystający

z podwykonawców 

kontrakty, które przedsiębiorstwo realizowało
(realizuje) jako członek konsorcjum 

Kontrakty, które przedsiębiorstwo realizowało
(realizuje) jako podwykonawca

firma nie realizowała takich kontraktów 1-2 kontrakty

3-5 kontraktów powyŜej 5 kontraktów

odmowa odpowiedzi

Pyt. D3

Przedsiębiorstwa, które realizują/realizowały kontrakty finansowane ze środków unijnych 
Ogółem n=417; wykonawcy n=417; 
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Proszę podać procentowy udział podwykonawców dla kontraktów, które 
Państwa przedsiębiorstwo realizowało (realizuje) jako główny wykonawca 

korzystający z podwykonawców

27,3%

25,7%

0% 25% 50% 75% 100%

Średni udział
podwykonawców w
realizacji kontraktu

Średni udział
podwykonawców w
wartości kontraktu

Pyt. D3A

Przedsiębiorstwa, które realizowały kontrakty jako główny wykonawca korzystający z podwykonawców
Ogółem n=152; wykonawcy n=152; 
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Proszę orientacyjnie podać maksymalną liczbę i łączną wartość jednocześnie 
realizowanych (równieŜ jako podwykonawca) w latach 2000-2008 kontraktów 

na roboty budowlane finansowanych ze środków unijnych

30% 30% 24% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wykonawcy

1-2 kontrakty 3-5 kontrakty powyŜej 5 kontraktów odmowa odpowiedzi

Pyt. D4

30% 10% 18% 14% 29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wykonawcy

do 5 mln 5,1 - 10 mln 10,1 - 50 mln powyŜej 50 mln odmowa odpowiedzi

LICZBA KONTRAKTÓW

ŁĄCZNA WARTOŚĆ KONTRAKTÓW

Przedsiębiorstwa, które realizują/realizowały kontrakty finansowane ze środków unijnych 
Ogółem n=417; wykonawcy n=417; 
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Czy przedsiębiorstwo ma doświadczenie w realizowaniu kontraktów na roboty 
(nie tylko finansowanych ze środków unijnych) w projektach 

infrastrukturalnych o wartości powyŜej 1 mln euro?

50%

72%

65%

31%

50%

28%

35%

69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

tak nie

Pyt. D5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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W jaki sposób zostało zdobyte to doświadczenie?

78%

77%

76%

81%

36%

37%

31%

33%

27%

28%

35%

14%

25%

34%

29%

11%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Zdobyte w pełnieniu roli samodzielnego wykonawcy

Zdobyte w roli podwykonawcy

Zdobyte w roli lidera konsorcjum

Zdobyte w roli konsorcjanta

Pyt. D5A

Przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie w realizacji kontraktów infrastrukturalnych powyŜej 1 mln EUR
Ogółem n=514; wykonawcy n=299; oferenci n=55; nie biorący udziału n=160; 
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Kto w Państwa przedsiębiorstwie zajmuje się przygotowaniem ofert 
przetargowych?

63%

79%

73%

48%

23%

14%

15%

31%

7%

4%

8%

9%

2%

3%

3%5%

1%

2%

1%

1%

1%

3%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Stały wyspecjalizowany zespół 
Zespół tworzony w celu przygotowania konkretnej oferty
właściciel / prezes
pracownik (jedna osoba)
nie przygotowujemy ofert
firma zewnętrzna
inne

Pyt. D6

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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W ilu przetargach na realizację kontraktów ZPORR i FS przedsiębiorstwo brało 
dotychczas udział?

52%

49%
65%

24%

24%
23%

7%

9%
1%

7%

8%

10%

10%
8%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

Pyt. D7

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty ZPORR i FS
Ogółem n=502; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=0; 

JAKO CZŁONEK KONSORCJUM

29%

25%
25%

32%

52%
52%

13%

7%
7%

16%

8%
8%

10%

8%
8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie brało udziału 1-5 przetargów 6-10 przetargów powyŜej 10 przetargów odmowa odpowiedzi

61%

59%
71%

21%

22%
19%

5%

6%
2%

2%

3%

10%

10%
8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

JAKO LIDER KONSORCJUM

SAMODZIELNIE
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Proszę podać liczbę ofert przetargowych Państwa przedsiębiorstwa odrzuconych na 
etapie oceny warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ)

14%

14%

18%

10%

9%

12%

10%

10%

9%

66%

67%

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

1-2 oferty

3-5 ofert

powyŜej 5 ofert

nie było takiej sytuacji / przedsiębiorstwo działało tylko jako podwykonawca

Pyt. D8

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty ZPORR i FS
Ogółem n=502; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=0; 
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Proszę powiedzieć, co według Państwa, jest główną przyczyną tego, Ŝe 
przegrywaliście przetargi na realizację kontraktów ZPORR i FS?

(1/5)

4%

4%

4%

11%

9%

19%

21%

20%

22%

35%

36%

32%

29%

31%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie

Pyt. D9

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty publiczne (jako wykonawcy)
Ogółem n=439; wykonawcy n=364; oferenci n=75; nie biorący udziału n=0; 

Konkurenci posiadający istotnie  większą liczbę pracowników i sprzętu
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Proszę powiedzieć, co według Państwa, jest główną przyczyną tego, Ŝe 
przegrywaliście przetargi na realizację kontraktów ZPORR i FS?

(2/5)

5%

4%

5%

20%

15%

43%

22%

23%

17%

25%

28%

16%

28%

30%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie

Pyt. D9

Konkurenci  wcześniej realizowali tego rodzaju kontrakty

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty publiczne (jako wykonawcy)
Ogółem n=439; wykonawcy n=364; oferenci n=75; nie biorący udziału n=0; 

 

- 30 -

Proszę powiedzieć, co według Państwa, jest główną przyczyną tego, Ŝe 
przegrywaliście przetargi na realizację kontraktów ZPORR i FS?

(3/5)

30%

30%

28%

28%

27%

32%

20%

20%

20%

13%

14%

9%

9%

9%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie

Pyt. D9

Konkurenci  podali wyraźnie zaniŜoną cenę ofertową

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty publiczne (jako wykonawcy)
Ogółem n=439; wykonawcy n=364; oferenci n=75; nie biorący udziału n=0; 
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Proszę powiedzieć, co według Państwa, jest główną przyczyną tego, Ŝe 
przegrywaliście przetargi na realizację kontraktów ZPORR i FS?

(4/5)

26%

27%

21%

31%

30%

39%

21%

20%

24%

13%

13%

11%

9%

10%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie

Pyt. D9

Konkurenci  podali cenę niewiele niŜszą od naszej

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty publiczne (jako wykonawcy)
Ogółem n=439; wykonawcy n=364; oferenci n=75; nie biorący udziału n=0;  

 

- 32 -

Proszę powiedzieć, co według Państwa, jest główną przyczyną tego, Ŝe 
przegrywaliście przetargi na realizację kontraktów ZPORR i FS?

(5/5)

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,4

3,5

3,6

3

3,8

3,8

3,5

1 2 3 4 5

Ogółem

wykonawcy

oferenci

Konkurenci  podali wyraźnie zaniŜoną cenę ofertową

Konkurenci  podali cenę niewiele niŜszą od naszej

Konkurenci  wcześniej realizowali tego rodzaju kontrakty

Konkurenci posiadający istotnie  większą liczbę pracowników i sprzętu

Pyt. D9

wartości średnie
skala od 1 (zdecydowanie tak) do 5 (zdecydowanie nie)

Przedsiębiorstwa, które brały udział w przetargach na kontrakty publiczne (jako wykonawcy)
Ogółem n=439; wykonawcy n=364; oferenci n=75; nie biorący udziału n=0; 
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Jak Państwo przewidują, czy w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy w 
przedsiębiorstwie ulegnie zmianie:

(1/3)

2% 40%

36%

44%

44%

58%

63%

55%

53%3%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

spadnie pozostanie bez zmian wzrośnie

Pyt. P1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Zatrudnienie

 

- 35 -

Jak Państwo przewidują, czy w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy w 
przedsiębiorstwie ulegnie zmianie:

(2/3)

39%

31%

39%

46%

60%

69%

61%

53%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

spadnie pozostanie bez zmian wzrośnie

Pyt. P1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Park maszynowy
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Jak Państwo przewidują, czy w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy w 
przedsiębiorstwie ulegnie zmianie:

(3/3)

31%

23%

28%

38%

68%

77%

72%

61%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

spadnie pozostanie bez zmian wzrośnie

Pyt. P1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Wynagrodzenia

13,1%

13,7%

12,9%

12,5%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Średni % o jaki wzrośnie 
wynagrodzenie (n=699)

20,0%

20,0%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Średni % o jaki spadnie 
wynagrodzenie (n=6)
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Proszę ocenić czy w 2008 roku zmiany wynagrodzeń będą miały wpływ na ceny 
oferowanych przez Państwa przedsiębiorstwo usług budowlanych?

22%

22%

28%

20%

50%

50%

44%

51%

28%

28%

28%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Tak, przewidywane zmiany cen będą głównie efektem wzrostu wynagrodzeń

Tak, jedną z przyczyn zmiany cen będzie wzrost wynagrodzeń

Nie, wzrost wynagrodzeń nie wpłynie na zmiany cen bądź wpływ ten będzie marginalny

Pyt. P2

Przedsiębiorstwa, które przewidują zmianę wynagrodzeń
Ogółem n=705; wykonawcy n=321; oferenci n=61; nie biorący udziału n=321; 
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Czy Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane zatrudnieniem 
pracowników z innych krajów?

3%

5%

1%

2%

10%

13%

11%

7%

20%

18%

14%

23%

61%

59%

68%

62%

6%

5%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

JuŜ zatrudnia takich pracowników

Obecnie nie zatrudnia takich pracowników, ale widzi potrzebę ich zatrudnienia w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy

Obecnie nie zatrudnia takich pracowników, ale widzi potrzebę ich zatrudnienia w dłuŜszej perspektywie

Nie widzi obecnie takiej potrzeby

Widzi potrzebę, ale nie widzi moŜliwości

Pyt. P3

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 
Slajd 26 
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Jak Państwo oceniacie, czy portfel zamówień związanych z Państwa główną
działalnością w ciągu najbliŜszych 3 lat?

19%

29%

19%

12%

54%

51%

59%

56%

24%

18%

20%

29%

2%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Zdecydowanie będzie rósł Raczej będzie rósł Nie zmieni się

Raczej będzie malał Zdecydowanie będzie malał

Pyt. P4

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Czy zamierzają Państwo rozszerzyć działalność na inne segmenty rynku 
budowlanego?

7%

8%

9%

6%

14%

15%

13%

13%

51%

50%

53%

51%

28%

27%

25%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

Pyt. P5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 
Slajd 28 
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Na które segmenty rynku budowlanego zamierzacie Państwo rozszerzyć
działalność przedsiębiorstwa

(1/2)

35%

33%

26%

40%

21%

25%

37%

14%

19%

26%

11%

14%

11%

12%

11%

10%

9%

13%

11%

6%

7%

8%

6%

5%

4%

5%

5%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Obiekty kubaturowe (budynki)

Drogi i nawierzchnie lotnisk

Gospodarka wodno-ściekowa

Infrastruktura transportu śródlądowego

Gospodarka odpadowa

Połączenia elektroenergetyczne

Transport miejski

Pyt. P6

Przedsiębiorstwa, które zamierzają rozszerzyć działalność
Ogółem n=212; wykonawcy n=95; oferenci n=19; nie biorący udziału n=98; 
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Na które segmenty rynku budowlanego zamierzacie Państwo rozszerzyć
działalność przedsiębiorstwa

(2/2)

5%

9%

5%

1%

4%

4%

4%

4%

7%

1%

3%

5%

1%

3%

5%

11%

2%

3%

2%

17%

14%

26%

18%

0% 25% 50% 75% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Gazociągi

Budowa/modernizacja elektrowni 

Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura przeciwpowodziowa

Ropociągi

Infrastruktura na terenie portów morskich

Inne

Pyt. P6

Przedsiębiorstwa, które zamierzają rozszerzyć działalność
Ogółem n=212; wykonawcy n=95; oferenci n=19; nie biorący udziału n=98; 
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BARIERY
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Proszę wskazać główne bariery, na które Państwa przedsiębiorstwo napotykało 
(napotyka) przy realizacji kontraktów na roboty budowlane na terenie Polski. 

(1/2)

6,0

6,3

6,8

5,7

5,9

5,8

5,8

6,0

5,7

5,4

5,5

6,0

5,6

5,9

5,9

5,4

5,3

5,4

5,0

5,4

5,3

5,2

5,0

5,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogółem

wykonawcy

oferenci

Niedoszacowane budŜety przygotowane
przez inwestorów

Koszty materiałów i surowców

Koszty zatrudnienia pracowników

Złe przygotowanie inwestycji przez inwestora

Problemy z przepisami prawnymi i
procedurami

Niedobór wykwalifikowanych pracowników

Pyt. B1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

wartości średnie
skala od 1 (zupełnie niewaŜne) 

do 10 (najwaŜniejsze)
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Proszę wskazać główne bariery, na które Państwa przedsiębiorstwo napotykało 
(napotyka) przy realizacji kontraktów na roboty budowlane na terenie Polski. 

(2/2)

Pyt. B1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

5,2

5,4

5,1

5,1

4,5

4,4

4,3

4,6

4,2

4,1

4,1

4,2

4,2

4,1

3,5

4,3

4,0

4,0

3,6

4,2

3,9

3,7

3,3

4,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ogółem

wykonawcy

oferenci

Zbyt wysokie wymagania w specyfikacjach
warunków zamówień

Koszty usług zakupu i / lub wynajmu sprzętu
specjalistycznego

Koszty administracyjnej obsługi działalności
(zarządzania kontraktem)

Problemy z płynnością, zatory płatnicze

Trudności ze znalezieniem podwykonawców

Trudności z uzyskaniem kredytów

wartości średnie
skala od 1 (zupełnie niewaŜne) 

do 10 (najwaŜniejsze)
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Jakich, Państwa zdaniem, brakuje zawodów /umiejętności na rynku?
(1/5)

21%

19%

26%

22%

79%

81%

74%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

nie brakuje brakuje

Pyt. B2

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 

- 47 -

Jakich, Państwa zdaniem, brakuje zawodów /umiejętności na rynku?
OGÓŁEM (2/5)Pyt. B2

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

29%

15%

12%

10%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%
24%

0% 25% 50% 75% 100%

murarz

operator sprzętu

cieśla

robotnik budowlany

zbrojarz

spawacz

tynkarz

dekarz

brukarz

kierownik budowy

monter instalacji wod-kan

inŜynier

glazurnik

kierowca

hydraulik

technik budowlany

elektryk

betoniarz

ślusarz

malarz

elektromonter

majster

stolarz

inspektor nadzoru

inne

nie brakuje
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Jakich, Państwa zdaniem, brakuje zawodów /umiejętności na rynku?
WYKONAWCY (3/5)Pyt. B2

wykonawcy n=417

23%

21%

12%

12%

10%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

5%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%
21%

0% 25% 50% 75% 100%

operator sprzętu

murarz

robotnik budowlany

spawacz

cieśla

tynkarz

monter instalacji wod-kan

kierownik budowy

zbrojarz

inŜynier

brukarz

dekarz

technik budowlany

kierowca

elektryk

glazurnik

betoniarz

hydraulik

malarz

elektromonter

stolarz

inspektor nadzoru

ślusarz

majster

inne

nie brakuje
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Jakich, Państwa zdaniem, brakuje zawodów /umiejętności na rynku?
OFERENCI (4/5)Pyt. B2

oferenci n=85

29%

15%

11%

9%

8%

6%

6%

6%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

31%

0% 25% 50% 75% 100%

murarz

operator sprzętu

brukarz

robotnik budowlany

cieśla

monter instalacji wod-kan

kierownik budowy

inŜynier

tynkarz

glazurnik

spawacz

dekarz

kierowca

zbrojarz

technik budowlany

betoniarz

malarz

inspektor nadzoru

inne

nie brakuje
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Jakich, Państwa zdaniem, brakuje zawodów /umiejętności na rynku?
NIE BIORĄCY UDZIAŁU (5/5)Pyt. B2

nie biorący udziału n=521

34%

14%

13%

10%

10%

9%

9%

8%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%
24%

0% 25% 50% 75% 100%

murarz

cieśla

zbrojarz

tynkarz

dekarz

robotnik budowlany

operator sprzętu

spawacz

glazurnik

brukarz

kierownik budowy

hydraulik

monter instalacji wod-kan

kierowca

elektryk

technik budowlany

ślusarz

betoniarz

inŜynier

malarz

majster

stolarz

elektromonter

inspektor nadzoru

inne

nie brakuje
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Jaki jest procentowy udział klientów Państwa przedsiębiorstwa w podziale na:

52%

71%

58%

36%

48%

29%

42%

64%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Klientów z sektora publicznego Klientów z sektora prywatnego

Pyt. B3

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

wartości średnie
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Czy według Państwa kontrakty na roboty budowlane współfinansowane ze 
środków unijnych, w porównaniu do kontraktów finansowanych z innych źródeł
charakteryzują się istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorcy budowlanego:
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Gorsza terminowość płatności

Pyt. B4

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

UTRUDNIENIAMI
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inwestycji
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ZALETAMI
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Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(1/7)
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zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się
ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej zgadzam się
zdecydowanie zgadzam się

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Hossa inwestycyjna
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Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(2/7)
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ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej zgadzam się
zdecydowanie zgadzam się

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Umocnienie pozycji przetargowej oferentów w wyniku zmniejszenia się
liczby przedsiębiorstw składających oferty
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Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(3/7)
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ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej zgadzam się
zdecydowanie zgadzam się

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Wzrost cen materiałów budowlanych

  



Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR 
i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym 

145

- 56 -

Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(4/7)
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zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się
ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej zgadzam się
zdecydowanie zgadzam się

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Wzrost kosztów robocizny
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Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(5/7)
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40%
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29%
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zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się
ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej zgadzam się
zdecydowanie zgadzam się

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Odpływ wykwalifikowanej siły roboczej
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Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(6/7)
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zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się
ani się zgadzam, ani się nie zgadzam raczej zgadzam się
zdecydowanie zgadzam się

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Przerzucenie ryzyka na wykonawcę (ryzyko róŜnic kursowych, cen 
ryczałtowych, krótkich terminów etc.)
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Czy Państwa zdaniem wzrost wartości kontraktów budowlanych wynika z: 
(7/7)

4,1

4,0

4,2

4,1

4,0

3,9

4,1

4,0

3,8

3,8

3,8

3,9

3,7

3,7

3,8

3,7

3,6

3,6

3,5

3,7

3,2

3,1

3,0

3,3

1 2 3 4 5

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału
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Wzrost cen materiałów budowlanych

Odpływ wykwalifikowanej siły roboczej

Przerzucenie ryzyka na wykonawcę

Hossa inwestycyjna

Umocnienie pozycji przetargowej oferentów w wyniku zmniejszenia się liczby przedsiębiorstw składających oferty

Pyt. B5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

wartości średnie
skala od 1 (zdecydowanie nie zgadza się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się)
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(1/8)
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Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Poprzez szkolenia juŜ zatrudnionych pracowników
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(2/8)
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zdecydowanie nie raczej nie ani tak, ani nie raczej tak zdecydowanie tak

Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Poprzez szkolenia ze środków unijnych osób bezrobotnych oraz 
przekwalifikowanie się osób  z innych sektorów
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(3/8)
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zdecydowanie nie raczej nie ani tak, ani nie raczej tak zdecydowanie tak

Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Poprzez podwyŜszenie płac
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(4/8)
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Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Poprzez sprowadzanie pracowników z innych krajów 
(np. Ukraina, Białoruś)
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(5/8)
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Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Poprzez wdraŜanie mniej pracochłonnych technologii
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(6/8)
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Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Poprzez wprowadzenie udogodnień socjalnych, stabilności pracy 
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?

(7/8)
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Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

Powrót do kształcenia młodzieŜy w szkołach zawodowych w jednoczesną
praktyką nauki zawodu
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W Państwa opinii, w jaki sposób przedsiębiorstwa z sektora budowlanego mogą
radzić sobie z problemem malejącej podaŜy wykwalifikowanej siły roboczej?
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Poprzez szkolenia ze środków unijnych osób bezrobotnych oraz przekwalifikowanie się osób  z innych sektorów

Poprzez sprowadzanie pracowników z innych krajów (np. Ukraina, Białoruś)

Pyt. R1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

wartości średnie
skala od 1 (zdecydowanie nie) do 5 (zdecydowanie tak)
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Gdyby Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planowało szkolenia dla 
przedsiębiorców z sektora budowlanego,  to  szkoleniami, z jakiego zakresu 

byliby Państwo zainteresowani?
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Pyt. R2

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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W jaki sposób moŜna zachęcić przedsiębiorstwa budowlane do ubiegania się o 
kontrakty finansowane ze środków unijnych?
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Inne

Pyt. R3

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Jak, w Państwa opinii, w perspektywie najbliŜszych ośmiu lat (do 2015 r.) 
zmieni się popyt na roboty budowlane?
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w sektorze publicznym

w sektorze prywatnym

 
Slajd 39 

- 73 -

OPIS PRZEDSIĘBIORSTW
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Forma własności przedsiębiorstwa
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Pyt. M1

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Proszę wskazać główny profil działalności przedsiębiorstwa (wg EKD/PKD)
- OGÓŁEM
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10%

6%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,3%

0,4%

0,5%

0% 25% 50% 75% 100%

4521A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych

4521C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii wodnej

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

4521F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inŜynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4521B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską

4521E - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych

4521G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŜu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich

4524A - Budowa portów morskich

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych

Pyt. M2

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Slajd 42 

- 76 -

Proszę wskazać główny profil działalności przedsiębiorstwa (wg EKD/PKD)
- WYKONAWCY

40%

21%

15%

8%

5%

3%

3%

3%

1%

1%

0,5%

0,5%

0,2%

0,2%

0% 25% 50% 75% 100%

4521A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych

4521C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii wodnej

4521F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inŜynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4521B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich

4524A - Budowa portów morskich

4521E - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych

Pyt. M2

wykonawcy n=417;

 
 Slajd 43 

- 77 -

Proszę wskazać główny profil działalności przedsiębiorstwa (wg EKD/PKD)
- OFERENCI

55%

15%

9%

6%

5%

4%

2%

1%

1%

1%

0% 25% 50% 75% 100%

4521A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych

4521C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii wodnej

4521F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inŜynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

4521B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich

4521G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŜu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

Pyt. M2

oferenci n=85;

 



Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR 
i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym 

155

Slajd 44 

- 78 -

Proszę wskazać główny profil działalności przedsiębiorstwa (wg EKD/PKD)
- NIE BIORĄCY UDZIAŁU

62%

7%

7%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

0,4%

0,4%

0,4%

0% 25% 50% 75% 100%

4521A - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków

4523A - Budowa dróg kołowych i szynowych

4521C - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
przesyłowych obiektów liniowych

4524B - Budowa pozostałych obiektów inŜynierii wodnej

4511Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

4522Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

4534Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

4521F - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów inŜynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

4550Z - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą
operatorską

4521B - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów mostowych

4521G - Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŜu i
wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

4521E - Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie
obiektów górniczych i produkcyjnych

4512Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inŜynierskich

4524A - Budowa portów morskich

4523B - Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów
sportowych

Pyt. M2

nie biorący udziału n=521; 

  
Slajd 45 

- 79 -

Województwo, w którym firma ma siedzibęPyt. M3

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

11% 6%

8% 16%

6% 7%

6% 6%

3% 4%

1% 4%

4% 7%

1% 2%

2% 2%

3% 1%

14% 10%

24% 15%

6% 6%

9% 5%

7% 8%

1% 5%

5% 7%

3% 2%

10% 8%

16% 10%

8% 5%

14% 10%

2% 1%

1% 3%

4% 5%

1% 4%

8% 14%

5% 4%

6% 7%

6% 6%

1% 2%

1% 1%
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Slajd 46 

- 80 -

Zasięg działalności przedsiębiorstwa

15%

9%

20%

20%

31%

28%

34%

33%

16%

20%

16%

13%

32%

37%

25%

29%

6%

6%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Lokalny (na terenie jednej gminy lub kilku sąsiednich gmin)

Regionalny (w obrębie jednego województwa)

Ponadregionalny (w obrębie kilku województw)

Ogólnopolski

Międzynarodowy

Pyt. M4

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

  
Slajd 47 

- 81 -

Pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa

95%

93%

93%

95%

1%

2%

1%

5%2%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ogółem

wykonawcy

oferenci

nie biorący udziału

Polski

Zagraniczny

Mieszany, z przewagą kapitału polskiego

Mieszany, z przewaga kapitału zagranicznego

Pyt. M5

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 
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Slajd 48 

- 82 -

Proszę podać wysokość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 
czterech lat (pełne etaty)

- OGÓŁEM

10%

11%

14%

14%

57%

56%

53%

53%

17%

16%

17%

17%

9%

9%

8%

8%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

2%

3%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 osób 11-50 osób

51-100 osób 101-250 osób

powyŜej 250 osób odmowa odpowiedzi 

firma nie istniała w tym roku

Pyt. M6

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 
Slajd 49 

- 83 -

Proszę podać wysokość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 
czterech lat (pełne etaty)

- WYKONAWCY

6%

6%

8%

8%

48%

48%

46%

45%

21%

20%

23%

22%

15%

15%

13%

13%

9%

9%

8%

8%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 osób 11-50 osób

51-100 osób 101-250 osób

powyŜej 250 osób odmowa odpowiedzi 

firma nie istniała w tym roku

Pyt. M6

wykonawcy n=417
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Slajd 50 

- 84 -

Proszę podać wysokość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 
czterech lat (pełne etaty)

- OFERENCI

8%

9%

9%

12%

52%

51%

53%

52%

22%

21%

18%

15%

11%

11%

11%

13%

6%

6%

6%

5%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 osób 11-50 osób

51-100 osób 101-250 osób

powyŜej 250 osób odmowa odpowiedzi 

firma nie istniała w tym roku

Pyt. M6

oferenci n=85;

 
Slajd 51 

- 85 -

Proszę podać wysokość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 
czterech lat (pełne etaty)
- NIE BIORĄCY UDZIAŁU

14%

15%

19%

19%

65%

63%

59%

59%

13%

13%

13%

12%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 osób 11-50 osób

51-100 osób 101-250 osób

powyŜej 250 osób odmowa odpowiedzi 

firma nie istniała w tym roku

Pyt. M6

nie biorący udziału n=521; 
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Slajd 52 

- 86 -

Proszę podać wysokość obrotów z działalności budowlanej 
z czterech ostatnich lat (w mln PLN):

- OGÓŁEM

45%

46%

48%

48%

14%

13%

12%

12%

9%

8%

7%

7%

4%

4%

1%

23%

23%

24%

25%

1%

1%

2%

4%

3%

3%

3%

2%

3%

1%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 mln 10,1 - 20 mln

20,1 - 50 mln 50,1 - 100 mln 

100,1 - 200 mln powyŜej 200 mln

odmowa odpowiedzi firma nie istniała w tym roku

Pyt. M7

Ogółem n=1023; wykonawcy n=417; oferenci n=85; nie biorący udziału n=521; 

 
Slajd 53 

- 87 -

Proszę podać wysokość obrotów z działalności budowlanej 
z czterech ostatnich lat (w mln PLN):

- WYKONAWCY

32%

33%

36%

36%

16%

14%

13%

14%

12%

12%

11%

10%

6%

6%

2%

2%

26%

26%

27%

28%

1%

1%

1%

6%

5%

4%

5%

4%

4%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 mln 10,1 - 20 mln

20,1 - 50 mln 50,1 - 100 mln 

100,1 - 200 mln powyŜej 200 mln

odmowa odpowiedzi firma nie istniała w tym roku

Pyt. M7

wykonawcy n=417; 
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Slajd 54 

- 88 -

Proszę podać wysokość obrotów z działalności budowlanej 
z czterech ostatnich lat (w mln PLN):

- OFERENCI

44%

45%

46%

47%

12%

12%

13%

12%

9%

7%

6%

7%

6%

5%

2%

2%

25%

26%

25%

24%

2%

2%4%

2%

4%

2%

3%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 mln 10,1 - 20 mln

20,1 - 50 mln 50,1 - 100 mln 

100,1 - 200 mln powyŜej 200 mln

odmowa odpowiedzi firma nie istniała w tym roku

Pyt. M7

oferenci n=85;

 
Slajd 55 

- 89 -

Proszę podać wysokość obrotów z działalności budowlanej 
z czterech ostatnich lat (w mln PLN):

- NIE BIORĄCY UDZIAŁU

55%

57%

58%

58%

13%

12%

10%

9%

6%

5%

5%

2% 22%

22%

22%

23%

1%

1%

2%5%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2006

2005

2004

do 10 mln 10,1 - 20 mln

20,1 - 50 mln 50,1 - 100 mln 

100,1 - 200 mln powyŜej 200 mln

odmowa odpowiedzi firma nie istniała w tym roku

Pyt. M7

nie biorący udziału n=521; 

 
 


