Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Słowińskiego Parku
Narodowego uwzględniający zakres planów ochrony dla
obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże
Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w
granicach Parku.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Minister właściwy ds. środowiska

Data sporządzenia
Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.

Źródło:
Inne - Ustawa o ochronie przyrody

Nr w wykazie prac
……….

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
……….

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie przyrody, w terminie 5 lat powinien zostać sporządzony plan ochrony parku
narodowego. Dokument ten sporządzany jest na okres 20 lat. Fakt ten wskazuje jednoznacznie, iż ze względu na
długi czas ekspiracji, jest dokumentem kompleksowym. Przy tworzeniu projektu planu ochrony ustawodawca
nakazuje uwzględnić szereg odmiennych czynników, które wskazane zostały enumeratywnie w art. 20 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody. Dotychczas dla Słowińskiego Parku Narodowego plan taki nie został ustanowiony a wszelkie
działania realizowane są w oparciu o ustanawiane na okres 5 lat zadania ochronne. ustawodawca w art. 20 ust. 5
ustawy o ochronie przyrody przewidział, iż plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku
krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000, powinny uwzględniać zakres planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, chyba że dla danego
obszaru Natura 2000 został już ustanowiony plan ochrony lub plan zadań ochronnych. Ponadto, zgodnie z art. 32
ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, w przypadku gdy obszar Natura 2000 obejmuje w całości lub w części obszar
parku narodowego, sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest jego
dyrektor. Tym samym ustanowiony plan ochrony Słowińskiego Parku Narodowego, uwzględniając zakres planów
ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne
Wody Bałtyku PLB990002 stanie się planem ochrony tych obszarów w granicach Parku.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Ustanowienie planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla
obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku
PLB990002 w granicach Parku zapewni kompleksową ochronę przyrody w perspektywie najbliższych 20 lat,
prowadzącą do zachowania lub odtworzenia właściwego stanu zachowania przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000, a także różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów
krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych
siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W poszczególnych krajach członkowskich nie obowiązują jednolite przepisy, dotyczące sporządzania planów ochrony
dla parków narodowych, a obszary te chronione są na podstawie ustawodawstwa krajowego.
Odmiennie prezentuje się sytuacja w przypadku obszarów Natura 2000. Sieć obszarów Natura 2000 została utworzona
i objęta ochroną na obszarze całej Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992
r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada
2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Formy i sposoby ochrony pozostają w tym zakresie ustandaryzowane
w oparciu o przewodniki metodyczne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Z kolei konieczność planowania i zachowania właściwego stanu przyrody w formie parków narodowych sięga
w Europie XIX wieku. Długookresowe planowanie pozwala uwzględnić zachodzące w środowisku procesy
w aspekcie krótko-, średnio- i długoterminowym.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Słowiński Park
Narodowy

Wielkość

Oddziaływanie
Ustanowiony plan będzie
stanowił podstawę
prowadzenia kompleksowych
działań ochronnych
w perspektywie 20-letniej.
Właściciele gruntów
146
Ewidencja gruntów i budynków Wskazanie obszarów i miejsc
właścicieli/zarządców
udostępnianych dla celów
gruntów
naukowych, edukacyjnych,
rekreacyjnych, sportowych,
amatorskiego połowu ryb
i rybactwa oraz określenie
sposobów ich udostępniania
Turyści
350 tys. osób rocznie
Operat udostępniania SPN
Wskazanie obszarów i miejsc
udostępnianych dla celów
naukowych, edukacyjnych,
turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych,
amatorskiego połowu ryb
i rybactwa oraz określenie
sposobów ich udostępniania
Jednostki samorządu
Gminy:
Ustawa o ochronie przyrody,
Określenie ustaleń oraz
terytorialnego
Ustka, Smołdzino,
ustawa o samorządzie
wskazań do zmian do
Główczyce, Wicko,
gminnym
studiów uwarunkowań
Łeba
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin,
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego, planów
zagospodarowania
przestrzennego województw
oraz planów
zagospodarowania
przestrzennego morskich
wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Obszar

Źródło danych
Obowiązujące akty prawne.

W trakcie opracowywania dokumentacji planistycznej zorganizowano 4 spotkania informacyjno-konsultacyjne.
Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się dnia 28.06.2019 r., w godzinach 10:00-13:00,
w Smołdzinie. W spotkaniu wzięło udział 36 osób: 3 przedstawicieli Słowińskiego Parku Narodowego,
5 przedstawicieli Krameko sp. z o.o., 2 przedstawicieli gminy Główczyce, 8 przedstawicieli gminy Smołdzino,
2 przedstawicieli miasta Łeba, 2 przedstawicieli gminy Ustka, 1 przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupsku,
2 przedstawicieli RDLP w Szczecinku, 1 przedstawiciel RDLP w Gdańsku, 2 przedstawicieli PGW WP,
1 przedstawiciel KOWR, 1 przedstawiciel RZI Gdynia (MON), 1 przedstawiciel Morskiej Służby Poszukiwania
i Ratownictwa w Gdyni, 2 przedstawicieli Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB, 2 przedstawicieli Błękitnego
Patrolu WWF, 1 przedstawiciel Regionalnego Oddziału PTTK Słupsk.
Drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się dnia 13.12.2019 r., w godzinach 10:00-14:45,
w Smołdzińskim Lesie. W spotkaniu wzięło udział 47 osób: 6 przedstawicieli Słowińskiego Parku Narodowego,
10 przedstawicieli Krameko sp. z o.o., 2 przedstawicieli gminy Smołdzino, 3 przedstawicieli gminy Główczyce,
1 przedstawiciel miasta Łeba, 1 przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupsku, 2 przedstawicieli UKW
w Bydgoszczy, 1 przedstawiciel Stacji Morskiej w Helu Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,
2 przedstawicieli IMGW-PIB, 1 przedstawiciel RZI Gdynia, 3 przedstawicieli Urzędu Morskiego w Słupsku,
2 przedstawicieli PGW WP NW Słupsk, 1 przedstawiciel PGW WP NW Lębork, 1 przedstawiciel ARiMR,
1 przedstawiciel Nadleśnictwa Ustka, 1 przedstawiciel RDLP w Gdańsku, 1 przedstawiciel Regionalnego Oddziału
PTTK Słupsk, 2 przedstawicieli WWF Polska, 1 przedstawiciel Słowińskiego Gniazda Stowarzyszenia na Rzecz

Gminy Smołdzino, 1 przedstawiciel Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, 1 przedstawiciel firmy Eko-StrażakPolska s.c., 3 osoby fizyczne (w tym recenzent projektu planu ze strony Słowińskiego Parku Narodowego).
Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się dnia 28.02.2020 r., w godzinach 10:00-15:00, w Rowach.
W spotkaniu wzięło udział 60 osób: 13 przedstawicieli Słowińskiego Parku Narodowego, 9 przedstawicieli Krameko
sp. z o.o., 9 przedstawicieli gminy Smołdzino, 1 przedstawiciel gminy Główczyce, 1 przedstawiciel miasta Łeba,
1 przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupsku, 1 przedstawiciel RDOŚ Gdańsk, 1 przedstawiciel RDLP
w Gdańsku, 1 przedstawiciel RZI Gdynia, 2 przedstawicieli IMGW-PIB, 2 przedstawicieli PGW WP,
2 przedstawicieli Urzędu Morskiego w Słupsku, 2 przedstawicieli Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB,
2 przedstawicieli Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, 1 przedstawiciel Stacji Morskiej w Helu Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, 2 przedstawicieli Słowińskiego Gniazda Stowarzyszenia na Rzecz Gminy
Smołdzino, 1 przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego, 2 przedstawicieli Błękitnego Patrolu WWF,
1 przedstawiciel Klubu Przyrodników, 1 przedstawiciel Spółki Rybackiej, 3 przedstawicieli Geofabryka sp. z o.o.,
1 przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 1 przedstawiciel Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 26.03.2021 r., w godzinach 10:00-14:30 i zostało
zorganizowane w formie telekonferencji. W spotkaniu - telekonferencji, zgodnie z listą osób, które wyraziły chęć
wzięcia w nim udziału i dołączyły się do niego, brało udział 46 osób: 8 przedstawicieli Słowińskiego Parku
Narodowego, 9 przedstawicieli Krameko sp. z o.o., 1 przedstawiciel gminy Ustka, 2 przedstawicieli gminy
Smołdzino, 1 przedstawiciel gminy Główczyce, 1 przedstawiciel miasta Łeba, 1 przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Lęborku, 1 przedstawiciel Nadleśnictwa Lębork, 2 przedstawicieli RDLP w Gdańsku,
1 przedstawiciel RDLP w Szczecinku, 1 przedstawiciel RDOŚ Gdańsk, 1 przedstawiciel RZGW Gdańsk,
2 przedstawicieli PGW WP, 1 przedstawiciel Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB, 1 przedstawiciel Urzędu
Morskiego w Gdyni, 1 przedstawiciel ARiMR, 1 przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
1 przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Słupsku, 1 przedstawiciel Państwowej Straży
Pożarnej, 2 przedstawicieli IMGW, 1 przedstawiciel RZI, 1 przedstawiciel Pomorskiego Biura Planowania
Regionalnego, 1 przedstawiciel Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, 1 przedstawiciel Klubu
Przyrodników, 1 przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego, 1 przedstawiciel Fundacji
WWF Polska, 1 przedstawiciel Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
Podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych przedstawiciele SPN oraz wykonawcy dokumentacji projektowej
odnosili się do pytań stawianych przez uczestników spotkania oraz omawiali wyniki wstępnego rozpatrzenia
dotychczas złożonych uwag i wniosków.
Planowane jest zorganizowanie 2 kolejnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych w pierwszym kwartale 2022 r.
Dodatkowo, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo, po zakończeniu prac nad wykonaniem
dokumentacji projektowej, do zapoznania się z projektem planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do niego uwag
i wniosków – projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pózn.
zm.).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Łącznie (010)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

1 138,0

Koszty planowanych działań ochronnych będą pokrywane ze środków pochodzących zgodnie
z
art.
8h
ust.
1
ustawy
o
ochronie
przyrody
m. in.
z:
1) przychodów własnych Słowińskiego Parku Narodowego,
Źródła finansowania
2) dotacji z budżetu państwa,
3) dotacji z funduszy celowych,
4) innych źródeł finansowania w zależności od obowiązujących programów.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Wysokość kosztów realizacji postanowień planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego
uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska
PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002
w granicach Parku. skalkulowano w oparciu o zgromadzone w ramach prac informacje na temat
rynkowych i przeciętnych cen produktów i kosztów realizacji usług, aktualnych w 2021 r. oraz
przypisano do poszczególnych lat realizacji planu, zgodnie z zaprojektowanymi w jego treści
działaniami.
W kalkulacji uwzględniono planowany na lata 2021 – 2025 margines bezpieczeństwa
w wysokości 15%, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych
będących
podstawą
oszacowania
skutków
finansowych
projektowanych ustaw.
Łączna wysokość kosztów realizacji postanowień planu ochrony Słowińskiego Parku
Narodowego uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja
Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku
PLB990002 w granicach Parku w perspektywie 20 letniej wynosi 2 276,0 mln zł, przy czym
koszt działań ochronnych szacuje się na 2 254,0 mln zł (w tym koszty działań, których
podmiotem odpowiedzialnym jest SPN wynoszą 41,4 mln zł). Najwyższy koszt działań
rzutujący na ich globalną wysokość, to koszt modernizacja infrastruktury odprowadzającej
ścieki bytowe w zlewniach Łeby i Łupawy, którego wysokość oszacowano na 2 058,2 mln zł.
Pozostałe koszty działań, to koszty modernizacji istniejących, nieizolowanych linii
elektroenergetycznych szacowany na 13,3 mln zł, koszty związane ze zmianą sposobu
zimowego utrzymania dróg oraz zmiany organizacji ruchu szacowane na 55,6 mln zł oraz
koszty likwidacji obwałowań jeziora Gardno, sieci rzecznej zlewni Łeby i Łupawy, budowy lub
modernizacji przepławek na progach wodnych sieci rzecznej zlewni Łeby i Łupawy oraz
likwidacji rowów w otulinie Parku szacowane łącznie na 85,5 mln zł.
Łączny koszt realizacji postanowień planu w perspektywie 20 letniej uzupełnia koszt
monitoringu szacowany łącznie na 22 mln zł.

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
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężny
m

Niemierzaln
e

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (010)

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

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną
i zewnętrzną gospodarki.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
[X] nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

☐ tak
☐ nie
[X] 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
[X] nie dotyczy

Komentarz:
Z uwagi
na zawartość projektu nie
będzie
regulacyjnych, w tym obowiązków informacyjnych.

on

miał

wpływu

na

zmianę

obciążeń

9. Wpływ na rynek pracy
Realizacja działań, wynikających z ustanowienia planu ochrony Słowińskiego Parku Narodowego skutkować
będzie pobudzeniem na rynku pracy, a także tworzeniem nowych jej miejsc, przede wszystkim w zakresie obsługi
turystycznej i agroturystycznej oraz w wyniku zlecania realizacji poszczególnych działań, wynikających z treści
dokumentu przez Słowiński Park Narodowy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
[X] środowisko naturalne
☐ demografia
☐ informatyzacja
[X] sytuacja i rozwój regionalny
☐ mienie państwowe
☐ zdrowie
☐ inne: …
Omówienie
wpływu
1) Środowisko naturalne:
Ustanowienie planu ochrony doprowadzi do wdrożenia koncepcji ochrony zasobów, tworów
i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także będzie miało udział w eliminacji lub
ograniczaniu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a następnie
we wskazaniu zadań ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji. Ponadto prowadzić
będzie do odtworzenia lub zachowania stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000, objętych postanowieniami dokumentu.
2) Rozwój regionalny:
Wyniki przeprowadzonych prac, zmierzających do ustanowienia planu ochrony dla
Słowińskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023,
Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku,
będą miały kluczowy wpływ na rozwój regionalny w zakresie skutecznego planowania
zagospodarowania przestrzennego poprzez zidentyfikowanie obszarów wymagających ochrony
przed zabudową oraz wyznaczenie miejsc odpowiednich dla rozwoju urbanistycznego.
Ponadto realizacja postanowień dokumentu wpłynie w określonym zakresie na rozwój
gospodarki oraz rynków pracy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozwiązanie problemów, stanowiących przyczynę sporządzenia aktu prawnego planowane jest w perspektywie
dwudziestoletniej od chwili ustanowienia, z zaznaczeniem, iż czas osiągania poszczególnych, zidentyfikowanych
celów nie będzie jednolity i pierwsze pozytywne skutki będą odczuwalne w terminie kilku miesięcy od dnia
opublikowania rozporządzenia.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, Minister właściwy do spraw środowiska ustanawia, w drodze
rozporządzenia, plan ochrony dla parku narodowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu lub
odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów realizacji postanowień rozporządzenia następować będzie chronicznie w formie regularnie
prowadzonych, dostosowanych do zagadnienia, monitoringów (przede wszystkim zgodnie z przewodnikami
metodycznymi prowadzenia prac monitoringowych GIOŚ). Mierniki te dostosowane są odrębnie do każdego
przedmiotu ochrony.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Wyjaśnienia do
formularza oceny skutków regulacji
1.

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.
2.

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.

3.

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.

4. 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.
5.

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.

6.

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:
-

7.

wskazanie, czy były (i jak długo) prowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu (tzw. pre-konsultacje
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.

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.

8. 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.
9.

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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.

14. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy, itp.)
Proszę wymienić dodatkowe dokumenty, które stanowią załączniki do projektu i formularza. Załączanie dodatkowych
dokumentów jest opcjonalne.

