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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

BAD1.054.1.2021

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma (znak: BPS/043-19-726/20) przekazującego tekst oświadczenia złożonego 
przez Senatora Wojciecha Koniecznego na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2020 r. 
dotyczącego ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.), dalej: „nPzp”, informuję jak poniżej:

I. Ad zagadnienia: „Czy — a jeśli tak, to kiedy — zostaną ogłoszone nowe akty 
wykonawcze do tej ustawy lub zmieniające dotychczasowe? W szczególności chodzi o: 

—  rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy; 
— informację prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o aktualnych progach unijnych, ich 
równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie 
w euro; 
— rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień 
Publicznych; 
— rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania; 
— rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu, jego wzoru 
oraz sposobu przekazywania.” 

wskazuję, że: 
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy zostało opublikowane w dniu 30 grudnia 2020 r. 
- Dz.U. 2020 poz. 24151; 
- w dniu 1 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał obwieszczenie w sprawie 
aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 
wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów2;
- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane 
w dniu 31 grudnia 2020 r. – Dz.U. 2020 poz. 24393;

1 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002415/O/D20202415.pdf 
2 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0022/45364/Obwieszczenie-Prezesa-UZP_kwoty_1-stycznia-
2021.pdf; https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/45366/Zalacznik-do-obwieszczenia-Prezesa-
UZP_1-stycznia-2021_progi-unijne.pdf
3 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002439/O/D20202439.pdf
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- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zostało opublikowane w dniu 31 grudnia 2020 r. – Dz.U. 2020 poz. 24344; 
- zgodnie z art. 82 ust. 4 nPzp, minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze 
rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania 
oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści 
sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych 
i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień, a także zasadność 
wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Z dokumentu Wykaz prac legislacyjnych 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii5 wynika, że MRPiT pracuje nad projektem rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym 
sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu 
i trybu jego korygowania, przy czym jako przewidywany termin wydania rozporządzenia 
wskazano I kwartał 2021 r. Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie 
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu 
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz 
sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).

II. Ad zagadnienia: „Czy ustawa o zmianie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub 
usługi, ustawy — Prawo zamówień publicznych (w szczególności uchylająca art. 2 ust. 
2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., tj. zamówienia bagatelne), którą uchwalił Sejm 
na posiedzeniu w dniu 27 listopada br., wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.?”

wskazuję, że  ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 
została opublikowana w dniu 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2275)6 
i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

III. Ad zagadnienia: „Czy w związku z tym, że nowelizacja ustawy jest na etapie 
procedowania, a także w związku z brakiem do dnia dzisiejszego aktów wykonawczych 
do nowej ustawy, brane jest pod uwagę przesunięcie w czasie wejścia w życie nowego 
prawa zamówień publicznych?”

wskazuję, że nPzp weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

   Z poważaniem,

z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza
/podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/

4 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002434/O/D20202434.pdf
5 file:///D:/GSCB/Downloads/wykaz_prac_legilslacyjnych_MRPiT_28122020.pdf
6 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002275/O/D20202275.pdf
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