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Regulacje dotycz!ce przeciwdzia"aniu 
skutkom pandemii COVID-19  
(np. wymogi sanitarne, kwarantanna, 
ograniczenia w#przemieszczaniu osób 
i#sprz$tu, zamkni$cia hoteli, dodatkowe 
testy/badania lekarskie pracowników)

Zdecydowana wi!kszo"# respon-

dentów bior$cych udzia% w& badaniu 

(79%) wskaza%a, 'e regulacje prawne 

dotycz$ce przeciwdzia%ania skutkom 

pandemii COVID-19 maj$ wp%yw na 

wzrost kosztów realizowanych inwe-

stycji. Ponadto na skutek zmian w&pra-

wie dotycz$cych przeciwdzia%ania skut-

kom pandemii COVID-19 zdarza%y si! 

przestoje prac lub wstrzymania realizo-

wanych projektów, co mia%o wp%yw na 

konieczno"# ponoszenia dodatkowych 

kosztów przez wykonawców, w& tym 

kosztów ogólnych budowy czy pozosta-

%ych kosztów po"rednich i& bezpo"red-

nich w& zwi$zku z&wyd%u'eniem okre-

su realizacji. Konieczno"# modyfikacji 

harmonogramów realizacji projektów 

zachodzi%a tak'e z& uwagi na ograni-

czenia rynkowe, takie jak przerwanie 

%a(cucha dostaw lub ograniczon$ do-

st!pno"# podwykonawców i& pracow-

ników m.in. na skutek: (i) du'ej liczby 

zachorowa( i& zwolnie( lekarskich (ii) 

konieczno"ci odbycia kwarantanny 

oraz (iii) zamkni!cia granic lub ograni-

cze( w&transporcie – wszystkie te czyn-

niki generowa%y dodatkowe koszty dla 

uczestników procesu inwestycyjnego.

Jakie trudno%ci napotka"e% w#zwi!zku 
z#okre%leniem wp"ywu zmian w#prze-
pisach prawa na wzrost kosztów 
realizacji inwestycji?

Wi!kszo"# respondentów bior$cych 

udzia% w& badaniu wskaza%a, 'e najwi!k-

sza trudno"# w&okre"leniu wp%ywu zmian 

w&przepisach prawa na wzrost kosztów re-

alizacji inwestycji polega%a na braku praw-

nej regulacji lub rynkowych standardów 

Artyku! przedstawia omówienie najwa"niejszych wyników raportu bran"owego o wp!ywie zmian przepisów prawa na wzrost kosztów inwestycji 
w latach 2014–2020, w tym podsumowanie wp!ywu zmian przepisów prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji w sektorach drogowym, 
kolejowym i energetycznym.
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Summary of the results of the Industry report on the impact of changes in legal regulations on the increase in investment costs in 

2014–2020. The article presents an overview of the most important results of the industry report on the impact of changes in legal regula-

tions on the increase in investment costs in 2014–2020, including a summary of the impact of changes in legal regulations on the increase  

in investment costs in the road, rail and energy sectors.
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Podsumowanie wyników raportu 
bran!owego o wp"ywie zmian 
przepisów prawa na wzrost kosztów 
inwestycji w latach 2014–2020 (cz. 2)
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¾ Rys. 1. Jakie trudno#ci napotka!e# w$zwi%zku z$okre#leniem wp!ywu zmian w$prze-

pisach prawa na wzrost kosztów realizacji inwestycji?
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