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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Problemy w zakresie zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczą następujących zagadnień:
1) braku pewności prawnej w zakresie odróżnienia umów koncesji na roboty budowlane lub usługi od zamówień
publicznych,
2) braku możliwości zobowiązania zamawiających sektorowych do stosowania przepisów dot. zawierania umów koncesji
na roboty budowlane lub usługi,
3) braku reguł odnośnie stosowania właściwych przepisów w przypadku koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz
umów mieszanych,
4) braku właściwego szacowanie wartości umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
5) braku wyłączeń obowiązku stosowania przepisów dotyczących umów koncesji,
6) braku zasad w zakresie wykrywania i eliminowania konfliktów interesów w postępowaniu dot. zawierania umów
koncesji,
7) braku swobody zamawiającego w wyborze procedury właściwie dostosowanej do jego potrzeb, związanych z
wyborem koncesjonariusza,
8) zbyt długiego okresu, na jaki mogą być zawierane umowy koncesji,
9) braku możliwości uwzględnienia w opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi szczególnych
warunków związanych z realizacją umów koncesji odnoszących się do aspektów gospodarczych, środowiskowych,
społecznych, i związanych z innowacyjnością oraz nadzorowania realizację umów koncesji na roboty budowlane lub
usługi w tym zakresie,
10) braku organu właściwego w sprawach zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi,
11) braku pewności prawnej oraz przepisów regulujących dopuszczalne modyfikacji zmiany umowy koncesji,
12) braku regulacji dotyczącej stosowania przez zamawiających podwykonawstwa,
13) braku efektywności ochrony prawnej wykonawców oraz niejednolitość postępowań odwoławczych w zakresie
koncesji na roboty budowlane lub usługi i zamówień publicznych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje się wprowadzenie rozwiązań w szczególności w zakresie:
1) definicji koncesji na roboty budowlane lub usługi prowadzące do zasadniczego rozróżnienia koncesji i zamówienia
publicznego, dzięki precyzyjnemu zdefiniowaniu, kluczowego dla występowania koncesji, pojęcia ryzyka
operacyjnego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, które będzie obejmowało
ryzyka związane z popytem lub podażą, albo oba te ryzyka,
2) rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania koncesji na roboty budowlane lub usługi na zamawiających
sektorowych,
3) rozszerzenia zakresu przedmiotowego poprzez uregulowanie kwestii dotyczących koncesji na roboty budowlane lub
usługi i umów mieszanych,
4) szacowania wartości koncesji na roboty budowlane lub usługi poprzez odniesienie jej do całkowitego obrotu
koncesjonariusza uzyskanego w okresie obowiązywania umowy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane lub
usługi, będące przedmiotem umowy koncesji, z uwzględnieniem m.in. opcji i przedłużeń okresu obowiązywania
umowy koncesji, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników, dotacji lub innych korzyści
finansowych uzyskiwanych z tytułu realizacji umowy koncesji,
5) rozszerzenia zakresu wyłączeń stosowania przepisów dyrektywy; rozszerzenia zakresu wyłączeń stosowania
przepisów dot. umów koncesji w sposób analogiczny do wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych do udzielania zamówień publicznych: klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń dot. in-house, in-house odwróconego i wspólnego oraz
współpracy publiczno-publicznej,
6) koncesji zastrzeżonych,
7) wykorzystania nomenklatury CPV,
8) poufności informacji w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
9) zapobiegania i wykrywania konfliktu interesów,
10) wymogów w zakresie ogłoszeń,

11) kwalifikacji wykonawców ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek wykluczenia,
12) możliwości swobodnego określania procedury prowadzącej do wyboru koncesjonariusza (skrócenia terminu na
składanie wniosków oraz określenia ustawowego terminu składania ofert),
13) uwzględnienia w opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi szczególnych warunków związanych z
realizacją umów koncesji m.in. odnoszących się do aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, i
związanych z innowacyjnością, podejmowania stosownych środków w celu przestrzegania przez koncesjonariusza
przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego, podwykonawstwa, rozszerzenia zakresu
dopuszczalnych zmian, wypowiedzenia oraz unieważnienia zawartej umowy koncesji na roboty budowlane lub
usługi,
14) kryteriów udzielenia koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie ewentualnego wprowadzenia kryteriów
podmiotowych;
15) skrócenie okresu trwania umowy o koncesję na roboty budowlane lub usługi w celu ograniczenia niekorzystnych
zjawisk polegających na ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku,
16) podwykonawstwa,
17) wykonywania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz jej zmiany,
18) powierzenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych właściwości w sprawach umów koncesji na roboty budowlane
lub usługi oraz określanie zadań i sposobu realizacji kompetencji w zakresie tego rodzaju umów,
19) ukształtowania środków ochrony prawnej w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty
budowlane lub usługi w sposób analogiczny do mających zastosowanie w zamówieniach publicznych, a tym samym
przyznanie wykonawcom ubiegającym się o koncesje możliwości wniesienia odwołania rozpoznawanego przez KIO
w postępowaniu odwoławczym i skargi przez SO w postępowaniu skargowym na podstawie przepisów o
zamówieniach publicznych, w miejsce wnoszenia skarg i skarg kasacyjnych w trybie sądowoadministracyjnym.
Przedstawione rozwiązania wywodzą się z postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, dalej „dyrektywa koncesyjna 2014/23/UE”, której wdrożenie do polskiego
porządku prawnego jest obligatoryjne. Postanowienia dyrektywy koncesyjnej rozstrzygają w większości przedstawione
kwestie problemowe oraz podlegają obligatoryjnemu wdrożeniu.
Proponowanym narzędziem interwencji jest stworzenie nowej ustawy regulującej zawieranie umów koncesji na roboty
budowlane i usługi. Ze względu na wynikającą z dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE skalę zmian w stosunku do
dotychczasowych przepisów krajowych i nowy sposób regulacji unijnej, uzasadnione jest opracowanie projektu nowej ustawy
o umowach koncesji na roboty budowlane i usługi niż dokonywanie nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 9
stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113).
Postanowienia dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE generują konieczność uregulowania zupełnie nowych rozwiązań, w
stosunku do obowiązującej ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r., których celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy
przyznawaniu koncesji oraz sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy
zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny, w tym ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Proponowana regulacja powinna uwzględniać natomiast specyficzny charakter koncesji na roboty budowlane lub
usługi w porównaniu z zamówieniami publicznymi.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Kraje UE oraz EOG są zobowiązane do wdrożenia dyrektywy 2014/23 i obecnie prowadzą intensywne prace nad przyjęciem
nowych przepisów dot. udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi bądź zmianę obecnie obowiązujących przepisów.
Niektóre kraje unijne (np. UK) otwarcie deklarują przepisanie bez zmian przepisów dyrektyw („copy out”). Kraje UE decydują
się na wdrożenie dyrektywy odrębnym aktem prawnym lub w ramach jednego aktu prawnego regulującego zarówno materię
zamówień publicznych jak i koncesji. OECD spoza UE nie są zobowiązane do wdrażania unijnych dyrektyw.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

1

Wielkość

Krajowa Izba Odwoławcza

1

Sądy Okręgowe

1

Źródło danych
Akt normatywny

Oddziaływanie
Regulacja określi kompetencje
oraz zadania organu
administracji publicznej. Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych
będzie organem właściwym w
sprawach zawarcia umów
koncesji na roboty budowlane
lub usługi.
Krajowa Izba Odwoławcza
stanie się właściwa do
rozpoznawania odwołań w
wnoszonych w postępowaniu o

zawarcie umowy koncesji.

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
wykonawcy: osoby prawne
lub jednostki nieposiadające
osobowości prawnej, osoby
fizyczne

ogółem: ok. 40 000

SO będą właściwe do
rozpoznawania skarg na
orzeczenia KIO dot. postępowań
w sprawie zawarcia umowy
koncesji na roboty budowlane
lub usługi.
Projekt kreuje prawa i obowiązki
zamawiających w zakresie
realizacji zadań publicznych w
drodze umów koncesji na roboty
budowlane lub usługi

potencjalni przedsiębiorcy, inne
podmioty biorące udział w
postępowaniu o udzielenie
koncesji, regulacja gwarantuje
ich prawa w postępowaniu, m.in.
środki ochrony prawnej

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem następujących podmiotów:
Business Centre Club, Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej Unicorn, Forum Związków
Zawodowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Fundacja Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Izba
Projektowania Budowlanego, Komitet Polityki Naukowej, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza,
Krajowa Rada Izby Architektów RP, Krajowa Rada Spółdzielcza, Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polska
Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Ubezpieczeń, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych,
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Biznesu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polski Związek
Producentów Kruszyw, Pracodawcy RP, Rada Główna Instytutów Badawczych, Stowarzyszenie - Polski Kongres Drogowy,
Śląska Izba Budownictwa, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Związek Rzemiosła Polskiego,
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Związek Pracodawców
Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Stowarzyszeń
Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego, Grupa Bumar, Polskie Linie
Kolejowe, Polskie Koleje Państwowe S.A., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Fundacja Centrum CSR.PL, Francusko-Polska Izba Gospodarcza,
Śląska Izba Architektów.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Budżet państwa
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

1. Skutki finansowe będą wynikać z konieczności zapewnienia obsługi zadań dla Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w zakresie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących: (1)
opracowywania i opiniowania projektów aktów normatywnych i dokumentów dot. umów koncesji,
(2) monitorowania stosowania zasad zawierania umów koncesji i upowszechniania wyników
monitorowania, (3) przekazywania na żądanie KE, nie rzadziej niż co 3 lata, sprawozdania z
monitorowania, (4) upowszechniania na stronie internetowej informacji i wskazówek dotyczących
wykładni i stosowania przepisów prawa w zakresie umów koncesji, (5) opracowywania i
upowszechniania wzorcowych dokumentów w zakresie zawierania umów koncesji.
Przewidziane w projekcie ustawy zadania dla Prezesa Urzędu będą generować koszty konieczne do
stworzenia w Urzędzie 5 etatów związanych z obsługą właściwości Prezes Urzędu w zakresie
umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Roczne koszty zatrudnienia 5 nowych pracowników w UZP (w związku
z objęciem właściwości Prezesa Urzędu spraw zw. z umowami koncesji
na roboty budowlane lub usługi)
w zł
tytuł
wynagrodzenia i pochodne
zapewnienia powierzchni biurowej75 m2

roczne koszty na roczne koszty na 5
1 pracownika ksc pracowników ksc
76 137

380 685

20 258

101 290

dostęp do systemów informacji
prawnej oraz innego niezbędnego
oprogramowania (m.in. edytor
tekstu, poczta elektroniczna)
wyposażenie biurowego
(wydatek jednorazowy)
sprzęt komputerowy
(wydatek jednorazowy - wydatek
majątkowy)
szkolenia i inne koszty, które
obecnie są ponoszone w związku z
zatrudnianiem i wykonywaniem
zadań
RAZEM

350

1 750

2 500

12 500

4 000

20 000

1 976

9 880

105 221

526 105

2. Zakłada się, że rozszerzenie kognicji KIO i SO na rozpatrywanie odwołań i skarg w
postępowaniach w sprawie zawarcia umowy koncesji nie przełoży się na wzrost kosztów
ponoszonych ww. przy rozpatrywaniu powyżej wymienionych środków ochrony prawnej.
Wg Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych w okresie obowiązywania obecnej ustawy
o koncesji na roboty budowlane lub usługi tj. od 20 lutego 2009 roku do dnia dzisiejszego sądy
administracyjne wydały 27 orzeczeń (postanowień i wyroków), które dotyczyły skarg na czynności
podjętych przez koncesjodawcę w tym 20 orzeczeń jest prawomocnych (7 orzeczeń było
przedmiotem rozpatrywania sądu drugiej instancji).
Z powyższego wynika, że potencjalnie do KIO mogłoby zostać wniesionych maksymalnie około 5
spraw rocznie, co w odniesieniu do globalnej liczby spraw rozpoznawanych przez KIO stanowiłoby
praktycznie niezauważalny wzrost liczby spraw.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Pozytywny wpływ na konkurencyjność, w tym na funkcjonowanie
przedsiębiorstw będzie miało wskazanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
jako organu właściwego w sprawach zawierania umów koncesji i realizacja zdań
nałożonych na ten organ. Prezes będzie uprawniony do upowszechniania
informacji dotyczących wykładni i stosowania przepisów w zakresie zawierania
umów koncesji, opracowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów w
zakresie zawierania umów koncesji oraz monitorowania postępowań o zawarcie
umowy koncesji, pod kątem występowania wszelkich nieprawidłowości w toku
postępowań, przestępstw, w tym korupcji, konfliktu interesów i innych
poważnych nieprawidłowości, przez co znacząco podniesiony zostanie poziom
ochrony konkurencji.

(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako organ, który łączy w swoich
kompetencjach kwestie zawierania umów zamówień publicznych z racji
analogicznych mechanizmów i zasad udzielania zamówień, w tym w drodze
umów koncesji na roboty budowlane lub usługi powinien być odpowiednim
organem wyposażonym w zaplecze merytoryczne do analizy i monitorowania
zawierania umów koncesji.
Wprowadzenie ustawą jasnych i czytelnych zasad kwalifikacji podmiotowej
wykonawców, w tym kryteriów kwalifikacji wykonawcy, które powinny być z
wiązane z przedmiotem umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi,
urzeczywistnia wprowadzenie zasady proporcjonalności również w
postępowaniach o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi i
powinno zapewniać autentyczną konkurencję miedzy podmiotami ubiegającymi
się o zawarcie tej umowy.
Wpływu na konkurencyjność, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, należy
oczekiwać również poprzez wprowadzenie regulacji dot. możliwości stosowania
podwykonawstwa przy realizacji umowy koncesji na roboty budowlane lub
usługi. Należy oczekiwać znacznego wzrostu udziału MSP w toku realizacji
przedmiotu umowy koncesji, oraz zwiększenia konkurencyjności w zakresie
wyboru podwykonawcy. Nałożone obowiązki na zamawiającego w zakresie
konieczności wskazania części koncesji, która ma zostać zlecona do realizacji
podwykonawcy oraz przedstawienie danych podwykonawców przyczyni się do
wzrostu ochrony uczciwej konkurencji i transparentności procesu zawierania
umów koncesji. Umożliwienie zamawiającym dokonania identyfikacji
podwykonawców (ich nazw i firm) podczas postępowania o udzielenie koncesji
przyczyni się do ograniczenia ryzyka występowania w postępowaniu zmów
wykonawców. Jednocześnie możliwość zastosowania do podwykonawców
przesłanek wykluczenia na takich samych zasadach jak w przypadku
wykonawców zwiększy szanse na prawidłową realizację koncesji przez udział
podmiotów gwarantujących uczciwość i rzetelność w swoim dotychczasowym
doświadczeniu na rynku zamówień. Proponowane uregulowania powinny
przyczynić się zatem do uzyskiwania lepszej jakości oraz zapewnienia
terminowości realizacji zadań publicznych.

Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi stanowią instrument, którego celem jest
długoterminowy rozwój infrastruktury i usług z zaangażowaniem sektora prywatnego, przez co ich
realizacja przyczyni się do osiągania postępów w zakresie konkurencji na rynku wewnętrznym.
Wykorzystanie tego instrumentu umożliwi realizację zadań publicznych z większym
zaangażowaniem sektora prywatnego, a także wykorzystanie wiedzy eksperckiej co wpłynie
pozytywnie na osiągnięcie wydajności i wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych.

8.

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne: konieczność ustalenia własnej procedury przez organ
zobowiazany do stosowania ustawy
tak
nie
nie dotyczy

Elektronizacja nie jest obowiązkowa w stosunku do procesu zawierania umów koncesji, z wyjątkiem zamieszczania ogłoszeń o
koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczania na stronie internetowej dokumentów koncesji.
W związku z wprowadzeniem obowiązku publikacji ogłoszeń, o których mowa w projekcie ustawy o umowach koncesji na

roboty budowlane lub usługi, w Biuletynie Zamówień, będącym repozytorium ogłoszeń dotyczących umów koncesji,
przewidzianych w ustawie, znajdującej się na platformie e-Zamówień, określonej przepisami nowej ustawy Prawo zamówień
publicznych, konieczne będzie przygotowanie 4 nowych formularzy stosowanych do publikacji ogłoszeń o umowach koncesji
w Biuletynie Zamówień. Zadania w tym zakresie zostanie zrealizowane przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach
budowy platformy e-Zamówień.
9. Wpływ na rynek pracy
W wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań oraz związanego z tym zwiększenia udziału MŚP w wykonywaniu umów
koncesji może nastąpić zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach biorących udział w realizacji projektów w drodze
umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Wejście w życie projektowanych przepisów w zakresie wykluczenia z postępowania wykonawców, a także podwykonawców
pozytywnie wpłynie na rynek pracy, przede wszystkim poprzez możliwość wyeliminowania z udziału w realizacji umów
koncesji na roboty budowlane lub usługi wykonawcy/ podwykonawcy, który naruszył obowiązki wynikające z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska i prawa socjalnego, co powinno przyczynić się do wzrostu i stabilizacji zatrudnienia
pracowników oraz zmniejszaniu tzw. szarej strefy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane wejście przepisów w życie - 18 kwietnia 2016 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektowanych regulacji może nastąpić po pełnych 2 latach kalendarzowych od wejścia w życie
przepisów.
Mierniki:
1) liczba ogłoszeń dotyczących koncesji;
2) liczba ofert składanych średnio w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi;
3) liczba postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargowych przed Sądami Okręgowymi.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
1. Porównanie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113) z
projektem ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wyjaśnienia do
formularza oceny skutków regulacji
0. Metryczka
W niniejszej części należy podać podstawowe informacje na temat oceny skutków regulacji:
−

Nazwa projektu:

Proszę podać np. wstępny tytuł projektu wpisany do wykazu prac legislacyjnych.
−

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Proszę wskazać organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu, jego koordynację oraz wdrożenie (ministerstwo
wiodące). W przypadku, gdy projekt jest przedmiotem prac więcej niż jednego ministerstwa, proszę wskazać również
podmioty współpracujące.
−

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:

Proszę wskazać osobę, która w ministerstwie wiodącym nadzoruje prace jednostki odpowiedzialnej za merytoryczne
przygotowanie projektu.
−

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Proszę podać kontakt (telefon, adres e-mail) do osoby, która jest odpowiedzialna za opracowanie projektu (np.
kierownika komórki organizacyjnej) i będzie w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z
przedstawionymi w ocenie informacjami lub wskaże odpowiednią osobę.
−

Data sporządzenia:

Proszę podać datę przygotowania OSR.
−

Źródło:

Z rozwijanej listy proszę wybrać źródło, na podstawie którego przygotowywany jest projekt (punkt exposé, data
decyzji, nazwa strategii, nr dyrektywy, sygn. orzeczenia TK, nazwa ustawy, inne).
−

Nr w wykazie prac:

Proszę podać numer z właściwego wykazu prac legislacyjnych.
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Proszę opisać istotę problemu (np. zawodność rynku, zapotrzebowanie na dobro publiczne, wysokie koszty
transakcyjne, bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej itp.) i jego praktyczny wymiar (np. zbyt mała ochrona
leasingobiorców, niewystarczający komfort i długi czas podróży koleją, występujące obciążenia administracyjne
pobierczego danego przepisu itp.). Istotą problemu nie jest brak określonej regulacji - nowa regulacja może być jednym
z instrumentów (sposobem) rozwiązania problemu. Dobrze i zwięźle wypełniona rubryka umożliwi zrozumienie
problemu, który ma być rozwiązany oraz skali i przyczyn jego występowania.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze (największe) problemy wymagające
rozwiązania.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proszę zwięźle opisać proponowane rozwiązanie problemu opisanego w pkt 1 oraz oczekiwane rezultaty jego (ich)
wdrożenia, sformułowane w możliwie konkretny, mierzalny i określony w czasie sposób - w przypadkach w których
jest to możliwe powinien być zgodny z zasadą SMART (prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie), np.
osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego co najmniej 90%.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać najważniejsze rekomendacje i cele.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Proszę wskazać - tam gdzie to możliwe - rozwiązania w minimum 3 krajach i źródła informacji. Proszę wskazać kraje,
z których rozwiązania przeanalizowano oraz wyniki tych analiz.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę wskazać informacje odnoszące się do zagadnień
najważniejszych.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Proszę wyszczególnić jakie podmioty (zarówno osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości
prawnej) są objęte projektem. Proszę oszacować ich liczbę (wraz z podaniem źródła danych) oraz opisać charakter
oddziaływania projektu na daną grupę.
Proszę dostosować liczbę wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć.
Przykładowe grupy: obywatele, MŚP, rolnicy, rodzina, inwestorzy, lekarze, emeryci, osoby niepełnosprawne.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Proszę podać informacje o konsultacjach poprzedzających przygotowanie projektu oraz wskazać, jaki jest planowany
zakres konsultacji publicznych i opiniowania projektu, w szczególności uwzględniając:
-

-

wskazanie, czy były (i jak długo) prowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu (tzw. prekonsultacje publiczne), podmioty, z którymi były prowadzone te konsultacje (w tym ekspertów), w jaki sposób
komunikowano się z grupami wskazanymi w pkt 6 (metody konsultacji np. warsztaty, kwestionariusz on-line),
krótkie podsumowanie wyników konsultacji,
terminy planowanych konsultacji publicznych, podmioty, z którymi będzie konsultowany projekt, wskazanie
przepisu
z którego wynika obowiązek zasięgnięcia opinii.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
W przygotowaniu kalkulacji skutków dla sektora finansów publicznych proszę uwzględnić aktualne wytyczne
dotyczące założeń makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy o finansach publicznych.
Jeśli to możliwe proszę wskazać skumulowane koszty/oszczędności. Prognozę proszę przeprowadzić w podziale na
proponowane kategorie w horyzoncie 10-letnim, w wartościach stałych (np. ceny stałe dla pierwszego roku prognozy).
W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym),
możliwe jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.
Jeżeli obliczenia zostały wykonane na podstawie opracowania własnego, proszę je przedstawić w formie załącznika
oraz wskazać to opracowanie w pkt 13.
W opracowywanej analizie wpływu, co do zasady, należy przyjąć kalkulację w cenach stałych. W przypadku
zastosowania cen bieżących, prezentacja skutków finansowych powinna uwzględniać wskaźniki makroekonomiczne
podawane
w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania
skutków finansowych projektowanych ustaw. Jeżeli nie zastosowano wskaźników makroekonomicznych podanych
w Wytycznych MF, proszę dołączyć stosowną informację wyjaśniającą.
Proszę wskazać źródła finansowania planowanych wydatków. Proszę wskazać również wszystkie przyjęte do obliczeń
założenia i źródła danych.
Skutki proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w kolejnych latach jej obowiązywania.
W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu na SFP dla najważniejszych
zmian.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Proszę oszacować wpływ na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczości oraz na sytuację rodziny. Skutki należy
przypisać do odpowiedniej grupy w tabeli.
W przypadku gdy regulacja będzie oddziaływać na inne niż wymienione w formularzu podmioty proszę odpowiednio
uzupełnić formularz.
Proszę wskazać wartość finansową, z uwzględnieniem m.in. kosztów ponoszonych w związku z wejściem w życie aktu
(np. koszt aktualizacji systemów informatycznych, zakupu nowych urządzeń), podatków i opłat lokalnych, itp.
W ujęciu niepieniężnym proszę podać wartości najważniejszych wskaźników, które ulegną zmianie (np. skrócenie
czasu wydania pozwolenia na budowę o 100 dni, wzrost wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego o 20
punktów procentowych).

W przypadku gdy nie ma możliwości podania żadnych wartości liczbowych (lub wpływ dotyczy także zmian, których
nie można skwantyfikować) proszę odpowiednio opisać analizę wpływu w pozycji: „niemierzalne”.
Skutki proszę skalkulować dla roku wejścia w życie regulacji (0), a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku jej obowiązywania.
W kolumnie Łącznie proszę wpisać skumulowane skutki za okres 10 lat obowiązywania regulacji.
W przypadku gdy analiza wpływu obejmuje dłuższy niż 10-letni horyzont (np. zmiany w systemie emerytalnym),
możliwe jest dostosowanie kolumn tabeli do horyzontu projektu.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian.
Proszę dostosować ilość wierszy w tabeli, zgodnie z potrzebami projektu. Puste wiersze proszę usunąć.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Obciążenia regulacyjne należy rozumieć jako wszystkie czynności, które muszą wykonać podmioty (adresaci regulacji)
w związku wykonywaniem projektowanych przepisów.
Przykładem takich obciążeń są m.in. obowiązki informacyjne (OI). OI polega na dostarczaniu lub przechowywaniu
przez podmioty zobowiązane danych informacji. Identyfikowanie OI dokonywane jest w oparciu o przepisy ustawy.
Dany przepis nakłada OI, jeżeli podmiot realizujący obowiązek musi wykonać szereg czynności administracyjnych.
Przepis można uznać za OI w przypadku gdy jego wykonanie będzie związane z wykonaniem jednej lub więcej
czynności składowych z listy poniżej:
1) przyswajanie wiedzy dotyczącej wykonywania konkretnego obowiązku informacyjnego (w tym bieżące
śledzenie zmian w przepisach),
2) szkolenie pracowników w zakresie wykonywania OI,
3) pozyskiwanie odpowiednich informacji z posiadanych danych,
4) przetwarzanie posiadanych danych w celu wykonania OI,
5) generowanie nowych danych,
6) projektowanie materiałów informacyjnych,
7) wypełnianie kwestionariuszy,
8) odbywanie spotkań,
9) kontrola i sprawdzanie poprawności,
10) kopiowanie/sporządzanie dokumentacji,
11) przekazywanie wymaganej informacji do adresata,
12) archiwizacja informacji.
Proszę:
-

w przypadku gdy projekt nie dotyczy zmiany obciążeń regulacyjnych, zaznaczyć pole „nie dotyczy”,

-

w przypadku zmian w projekcie wpływających na obciążenia regulacyjne odpowiednio zaznaczyć ich
zwiększenie lub zmniejszenie,

-

wskazać, czy wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE,

-

wskazać, czy dane obciążenia są przystosowane do ich ewentualnej elektronizacji (dotyczy sytuacji kiedy
wprowadzane obciążenia wpływają na systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych lub na podmioty
prywatne – przedsiębiorcy, obywatele).

W komentarzu proszę o zwięzłe opisanie zakresu zmian dotyczących obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Proszę opisać, czy i w jaki sposób projektowana regulacja może spowodować zmiany na rynku pracy w odniesieniu do
zatrudnienia oraz innych wskaźników (np. czasu poszukiwania pracy, kwalifikacji pracowników).
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Proszę zaznaczyć pola - zakres oddziaływania projektu na obszary niewymienione w pkt 6, 7 i 9. Dla zaznaczonych
obszarów proszę dokonać analizy wpływu.
W przypadku analizy wpływu na obszar „informatyzacja” proszę w szczególności rozważyć następujące kwestie:
•
•

Czy projekt spełnia wymagania interoperacyjności (zdolność sieci do efektywnej współpracy w celu
zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach)?
Czy projekt spełnia wymogi neutralności technologicznej, wielojęzyczności, elektronicznej komunikacji,
wykorzystania danych z rejestrów publicznych, ochrony danych osobowych?

Jeżeli projekt będzie miał wpływ na inne niż wymienione w pkt 10 obszary proszę zaznaczyć „inne” oraz je wymienić.
Proszę również omówić wpływ, jaki będzie miała projektowana regulacja na wymienione obszary.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę dokonać analizy wpływu dla najważniejszych zmian.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proszę opisać kiedy planuje się rozwiązanie problemu zidentyfikowanego w pkt 1 (wejście przepisów w życie nie zawsze
rozwiązuje dany problem a jedynie daje podstawę do wdrożenia instrumentów do jego rozwiązania). Proszę przedstawić
harmonogram wdrożenia działań wykonania aktu prawnego (np. gdy rozwiązywanym problemem jest zwiększona
zachorowalność, to działaniami będą: ew. zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup majątku - urządzeń,
przeprowadzenie szczepień, zakup szczepionek itp.)).
Jeżeli akt prawny ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać planowane wykonanie dla najważniejszych zmian.
Jeżeli projektowana regulacja oddziałuje na przedsiębiorców (na prowadzenie działalności gospodarczej), zgodnie z
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie
niektórych aktów normatywnych, terminem wejścia w życie przepisów, po minimum 30-dniowym vacatio legis,
powinien być 1 stycznia lub 1 czerwca. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, proszę wskazać powód odstąpienia od
wyznaczonych terminów.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proszę opisać, kiedy i w jaki sposób będzie mierzone osiągnięcie efektu opisanego w pkt 2. Po jakim czasie nastąpi
przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań. Proszę również wskazać mierniki, które pozwolą określić, czy
oczekiwane efekty zostały uzyskane.
W tym punkcie proszę też podać informację dotyczącą przygotowania oceny funkcjonowania ustawy (OSR ex-post),
jeżeli w odniesieniu do projektu ustawy przewiduje się przedstawienie wyników ewaluacji w OSR ex-post.
Jeżeli projekt ma charakter przekrojowy i dotyczy wielu zagadnień (np. ustawa deregulująca zawody, ustawa o
ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej) proszę opisać sposób przeprowadzania ewaluacji i mierniki dla
najważniejszych zmian.
Jeśli specyfika danego projektu uniemożliwia zastosowanie mierników lub też niezasadna jest jego ewaluacja (z uwagi na
zakres lub charakter projektu) proszę to opisać.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy, itp.)
Proszę wymienić dodatkowe dokumenty, które stanowią załączniki do projektu i formularza. Załączanie dodatkowych
dokumentów jest opcjonalne.

