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Upoważnienie ustawowe – art. 245 

ust. 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz 

z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 

2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 

464). 

  

Nr w wykazie prac Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii – 89 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia 

budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach wynika z konieczności wykonania nowego 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 245 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), zwanej 

dalej „ustawą PZP”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Zgodnie z ww. upoważnieniem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia 

budynków, uwzględniających koszty określone w ust. 3 pkt 1 lit. a–c, oraz sposób przedstawiania informacji  

o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji.  

Ustawa PZP wprowadziła przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy zamawiający szacuje koszty  

z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa  

w specyfikacji warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy oraz metodę, którą zastosuje 

do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. 

W porównaniu do obowiązującego stanu prawnego projektowane rozporządzenie nie wprowadza istotnych 

zmian. Projektowane rozporządzenie nie zmienia zasad w zakresie określania metody kalkulacji kosztów cyklu 

życia budynku oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia 

ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Efektem wprowadzenia ww. rozporządzenia będzie przygotowanie nieskomplikowanego narzędzia umożliwiającego 

obliczanie całkowitego kosztu cyklu życia budynku. 

Rachunek kosztów cyklu życia budynku obejmuje koszty poniesione przez zamawiającego, związane  

z: kosztem nabycia, kosztem użytkowania oraz kosztem utrzymania budynku. 

Wprowadzenie przepisów ww. rozporządzenia powinno przyczynić się do ograniczenia nadmiernego stosowania 

kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, wprowadzi w powiązaniu z ww. ustawą podstawę prawną 

umożliwiającą wybór oferty w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z wykorzystaniem 

rachunku kosztu cyklu życia budynku.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

W wielu państwach Unii Europejskiej spotyka się różnorodne formy implementacji dyrektywy nr 2014/24/UE  

w zakresie kalkulacji kosztu cyklu życia obiektów budowlanych, niemniej jednak pozostają one wierne 

postanowieniom dyrektywy i najczęściej są jej mniej lub bardziej dokładną kopią. 

W przeanalizowanych państwach (Włochy, Szwecja, Rumunia, Czechy, Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, 

Norwegia, Węgry) brak jest szczegółowej regulacji obliczania kosztu cyklu życia dla budynku, zawartych w aktach 
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prawa powszechnie obowiązującego. 

Ustawodawcy w ww. państwach nie wskazują jednej konkretnej metody kalkulacji kosztów cyklu życia. Wyznaczają 

natomiast kryteria, które metoda kalkulacji ma spełniać. Kryteria te opierają się głównie na uznanych w środowisku 

praktykach biznesowych, nie są obarczone sankcjami i wprowadzane są na zasadzie tzw. soft law. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zamawiający jednostki 

sektora finansów 

publicznych, państwowe 

jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej, podmioty prawa 

publicznego, związki tych 

jednostek lub podmiotów 

oraz przedsiębiorstwa 

działające w sektorach 

gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i 

usług pocztowych.  

Ogółem: 

32 101  

Sprawozdanie 

Prezesa Urzędu 

Zamówień 

Publicznych o 

funkcjonowaniu 

systemu 

zamówień 

publicznych w 

2019 r. 

Wprowadzenie narzędzia umożliwiającego 

wybór najkorzystniejszej oferty na 

podstawie kalkulacji kosztów cyklu życia 

budynku. 

Zamawiający, którzy 

udzielali zamówień 

na podstawie ustawy 

PZP:  

12 776  

Zamawiający, którzy 

udzielali zamówień 

na podstawie 

wyłączeń ustawy 

PZP:  

19 325 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych, zgodnie z przepisami uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

W konsultacjach publicznych zostaną uwzględnione następujące podmioty: 

1) Forum Związków Zawodowych; 

2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ „Solidarność”); 

3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); 

4) Business Centre Club  Związek Pracodawców (BCC-ZP); 

5) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (PKPP „Lewiatan”); 

7) Związek Rzemiosła Polskiego ZRP; 

8) Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowa Rada; 

9) Stowarzyszenie Architektów Polskich; 

10) Polski Związek Pracodawców Budownictwa; 

11) Izba Projektowania Budowlanego; 

12) Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Krajowa Rada; 

13) Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa; 

14) Związek Zawodowy Budowlani; 

15) Instytut Techniki Budowlanej; 

16) Wacetob Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa; 

17) Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna; 

18) Instytut Gospodarki Nieruchomościami; 

19) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; 

20) Narodowa Agencja Poszanowania Energii; 

21) Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; 

22) Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD”; 

23) Krajowa Izba Gospodarcza; 

24) Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; 

25) Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości; 

26) Polska Federacja Rynku Nieruchomości; 

27) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; 

28) Polski Związek Firm Deweloperskich; 

29) Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa Polskiego; 

30) Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych; 

31) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców; 

32) Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki; 



33) Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa; 

34) Stowarzyszenie „BIM dla polskiego budownictwa”; 

35) Stowarzyszenie „Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie”; 

36) BIM Point Sp. z o.o. 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania w trybie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) oraz w trybie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców (Dz. U. 2019 poz. 1809). 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych stosownie do § 36  ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 

dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. Planuje się, że konsultację publiczne projektu 

rozporządzenia rozpoczną się w marcu 2021 r. i potrwają 30 dni. 

Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt zostanie skierowany do 

zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 

„Rządowy Proces Legislacyjny”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  Brak. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Brak. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 Brak 

możliwości 

oszacowania 



(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 Brak 

możliwości 

oszacowania 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 Brak 

możliwości 

oszacowania 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne -  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Powyższa regulacja nie będzie oddziaływać na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 projektu rozporządzenia, zamawiający określa w specyfikacji warunków zamówienia 

minimalną charakterystykę energetyczną budynku, ze wskazaniem maksymalnej ilości energii końcowej lub 

nośników energii zużywanych w ciągu roku, oraz maksymalne zużycie wody w ciągu roku. Zamawiający określa w 

specyfikacji warunków zamówienia ceny jednostkowe energii końcowej lub nośników energii oraz wody, które 

zostaną ujęte w kalkulacji kosztów cyklu życia budynku. 

Natomiast zgodnie z § 5 projektu rozporządzenia, kalkulację kosztów cyklu życia budynku zamawiający sporządza 

na formularzu danych do określenia kosztów cyklu życia budynku, którego wzór określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

Należy podkreślić, że niniejszy zakres obowiązków informacyjnych i procedur jest tożsamy z obowiązującymi 

przepisami rozporządzenia, które zostały wydane na podstawie art. 91 ust. 7c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 

regionalny 

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 



 inne:       

Omówienie wpływu 

Oszczędność zasobów naturalnych: wody, nośników energii, energii elektrycznej. 

Zwiększenie świadomości użytkowników budynków o tym, że budynki powinny być 

projektowane, budowane, utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby wykorzystanie 

zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności: 

 trwałość obiektów budowlanych, 

 wykorzystanie w budynkach przyjaznych środowisku surowców i wyrobów wtórnych, 

 ponowne wykorzystanie lub recykling budynków oraz wchodzących w ich skład 

wyrobów po ich rozbiórce. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nie jest planowana.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

  

 

 


