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W roku 2017 Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Drogownictwa (OIGD) wspólnie z Polskim Związkiem
Pracodawców Budownictwa (PZPB) powołały grupę
roboczą, która zajmowała się kwestiami raportowania
danych statystycznych do GUS oraz mechanizmami
waloryzacji cen stosowanych przez inwestorów
publicznych. Celem prac grupy było porównanie
mechanizmów raportowania danych przez firmy do
GUS wraz z analizą wpływu metody raportowania na
wskaźniki statystyczne. Zadaniem grupy była również
ocena, czy stosowane przez GUS metodyki badawcze
są właściwe oraz ewentualnie zaproponowanie innych
metod analitycznych.
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Na początku 2018 r. Zarządy OIGD i PZPB zwróciły się
do:
- Ministra Infrastruktury z apelem o wdrożenie rozwiązań
minimalizujących skutki drastycznego wzrostu cen w 2017 roku
(Pismo to zostało również wysłane do Prezesa Rady Ministrów
i do Ministerstwa Finansów.)

- Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z prośbą o spotkanie
celem omówienia metod prowadzenia sprawozdawczości
statystycznej sektora budownictwa w odniesieniu do wskaźników
cen.
- Ministra Inwestycji i Rozwoju i przedstawiły trudną sytuację na
rynku budowlanym spowodowaną między innymi drastycznym
wzrostem cen;
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W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury
zorganizowało spotkanie dot. waloryzacji
kontraktów drogowych i kolejowych z udziałem
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Prokuratorii Generalnej RP, Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku
Pracodawców Budownictwa, PKP PLK, Izby
Gospodarczej Transportu Drogowego.
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Na posiedzeniach Rady Ekspertów, (I półrocze 2018 r.),
w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa
Infrastruktury, Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych
Projektów Transportowych oraz Głównego Urzędu
Statystycznego, dyskutowano o możliwościach rozwiązania
problemu waloryzacji kontraktów drogowych, a także
zmianach metodyki badawczej sprawozdania C-04.
Na posiedzeniu Rady Ekspertów w dniu 11 kwietnia 2018 r.
została powołana „Komisja tematyczna do opracowania
wzoru roszczenia w kontraktach na roboty budowlane
(w formule „zaprojektuj i buduj” oraz „buduj”)
z uwzględnieniem art. 54a ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009r.
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GUS przygotował nową wersję formularza C-04
o nazwie C-04M-Mutacja, w której wprowadzono
dodatkowe informacje dotyczące ceny roboty
z miesiąca poprzedniego oraz szczegółowego opisu
nazwy reprezentanta. W objaśnieniach przedstawiono
nową definicję ceny roboty, zmienioną w stosunku do
obecnie stosowanej oraz wprowadzono pojęcia: robota
porównywalna i nieporównywalna.
Pilotażowe badanie trwa
Trwają prace nad opracowaniem koszyka cen 5 lub 6
podstawowych produktów newralgicznych jeśli chodzi
o wzrosty cen (asfalt, beton, stal, paliwa, robocizna).
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Dziękuję za uwagę
OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA DROGOWNICTWA
e-mail: oigd@oigd.com.pl
www.oigd.com.pl
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