
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P O R T U  I T U R Y S T Y K I 1 11

z d n ia ................................. 2018 r.

w spraw ie dofinansowania realizacji zadań zw iązanych z przygotow aniem  w 2018 r. 

kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim pijskich, mistrzostw ach świata lub 

m istrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultur}' Fizycznej

Na podstaw ie art. 17 ust. 2 ustaw y z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozw iązaniach 

służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371) zarządza się. co 

następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółow e warunki uzyskiw ania dofinansowania realizacji 

zadań związanych z przygotow aniem  w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach 

olim pijskich, m istrzostwach świata lub m istrzostw ach Europy, zwianych dalej ..zadaniam i", ze 

środków  Funduszu Rozw'oju K ultury Fizycznej, zwanego dalej ..Funduszem ", a także tryb 

składania wniosków' o dofinansow anie oraz przekazyw ania środków  Funduszu na realizację 

zadań.

§ 2. Użyte w' rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) koszt bezpośredni -  część kosztów , która jes t przeznaczona na realizację zadania 

bezpośrednio;

2) koszt pośredni -  część kosztów , która nie jest przeznaczona na realizację zadania 

bezpośrednio.

§ 3. Środki Funduszu przeznacza się w formie dotacji na dofinansow anie zadań.

§ 4. W celu dofinansow ania realizacji zadań, m inister w łaściwy do spraw kultury 

fizycznej, zw any dalej ..m inistrem ", ogłasza program dofinansow ania zadań związanych z 

przygotow aniem  kadry narodowej w 2018 r. do udziału w igrzyskach olim pijskich, 

m istrzostw ach świata lub m istrzostw ach Europy.

§ 5. 1.O głoszenie program u zawńera w' szczególności inform acje o:

1) rodzaju zadania objętego dofinansowaniem :

2) w nioskodawcach upraw nionych do uzyskania dofinansowania;

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej -  kultura fizyczna na podstawie £ 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
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3) wysokości środków  z Funduszu przeznaczonych na realizację program u;

4) warunkach udzielania dofinansow ania i jego  w ysokości;

5) term inach i warunkach realizacji zadania;

6) term inie i m iejscu składania w niosków  o dofinansowanie;

7) term inie rozpatrzenia w niosków o dofinansowanie;

8) kryteriach oceny wniosków  o dofinansowanie.

2. M inister zam ieszcza ogłoszenie program u z zakresu rozw ijania sportu i aktywności 

fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podm iotowej urzędu obsługującego 

m inistra.

§ 6. W celu uzyskania dofinansow ania realizacji zadania w nioskodaw ca składa do 

m inistra, w term inie określonym  w  program ie, wniosek o dofinansowanie.

§ 7. 1.W niosek o dofinansow anie zawiera: 

ł)  nazwę program u, w ramach którego składany jes t wniosek o dofinansowanie;

2) nazwę i adres w nioskodaw cy wraz ze wskazaniem  jego form y organizacyjnej;

3) nazwę zadania wraz z zakresem  i charakterystyką tego zadania, w szczególności: 

term inem  i m iejscem  realizacji;

4) kalkulację przew idyw anych kosztów  realizacji zadania;

5) w ysokość wnioskowanego dofinansowania;

6) liczbę uczestników  oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji 

zadania;

7) informację o wcześniejszej działalności wnioskodaw cy w zakresie, którego dotyczy 

zadanie;

8) informację o posiadanych przez wnioskodaw cę zasobach rzeczowych i kadrowych 

niezbędnych do zrealizow ania zadania oraz o planowanej wysokości środków- 

finansowych pochodzących z innych źródeł, które m ają zostać przeznaczone na jego  

realizację;

9) kwoty środków Funduszu otrzym ane w poprzednim  roku oraz przyznane na podstaw ie 

zaw artych umów w  roku bieżącym:

10) w skazanie rachunku, na który dofinansow anie ma być przekazane:

11) informację o sytuacji finansowej w nioskodaw cy oraz o jego  zaległych zobowiązaniach 

finansow ych w stosunku do podmiotów' publicznopraw nych oraz innych podmiotów';

12) inne informacje związane z realizacją zadania w skazane we właściwym  program ie.
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2. Do wniosku o dofinansow anie dołącza się:

1) prelim inarz kosztów  bezpośrednich oraz pośrednich;

2) regulam in lub inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planow anego zadania;

3) zaśw iadczenie lub inform ację sporządzoną na podstaw ie ewidencji właściwej dla formy 

organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem  potwierdzającym  zgodność i 

aktualność danych na dzień składania wniosku, o którym m ow a w ust. 1;

4) statut, um owę lub akt założycielski dotyczący prow adzenia działalności przez 

w nioskodawcę;

5) inne dokum enty zw iązane z realizacją zadania w skazane we właściw'ym program ie.

§ 8. 1. Zaakceptow any przez m inistra wniosek o dofinansow anie zaakceptow any przez

m inistra, stanowi podstawię do zawarcia um owy z wnioskodawcą.

2. Um owa zawiera w szczególności:

1) określenie jej stron;

2) nazw^ę i szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dofinansowanie zostało przyznane;

3) wysokość dofinansow ania oraz sposób i term iny przekazyw ania środków z Funduszu;

4) term in w ykorzystania dofinansow ania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;

5) term in i sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania;

6) term in realizacji zadania;

7) warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu niew ykorzystanej części dofinansow ania 

w term inie nie dłuższym niż 15 dni od określonego w um owie dnia zakończenia realizacji 

zadania, a w  przypadku zadania realizow anego za granicą -  30 dni od określonego 

w um owie dnia jego zakończenia;

8) warunki i tryb zm iany zakresu rzeczow ego i finansowego zadania w trakcie 

obow iązyw ania um ow y;

9) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obow iązków  strony na osoby trzecie 

bez zgody ministra;

10) zobow iązanie podm iotu, który uzyskał dofinansow anie do w ykorzystania dofinansow ania 

wyłącznie na cele określone w umowie;

11) obowiązki spraw ozdaw cze podm iotu, który uzyskał dofinansowanie;

12) zobow iązanie podm iotu, który uzyskał dofinansow anie do prowadzenia wyodrębnionej 

ewddencji księgowej dla dofinansowania i wydatków dokonyw anych z udziałem 

dofinansow ania w sposób um ożliw iający identyfikację poszczególnych operacji 

księgow ych;
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13) określenie sposobu rozliczenia albo zagospodarow ania dochodów  osiągniętych przez 

podm iotu, który uzyskał dofinansow anie przy realizacji zadania;

14) określenie sposobu przeprow adzania kontroli w ykonania zadania;

15) określenie wysokości kosztów  pośrednich z uwzględnieniem  postanow ień § 1 1 .

§ 9. Dofinansow anie jest przekazyw ane na rachunek bankow y w nioskodaw cy 

w w ysokości i na w arunkach w ynikających z umowy.

§ 10. W przypadku zm niejszenia rzeczywistych przychodów  Funduszu w stosunku 

do założonego planu, m inister m oże zm niejszyć przyznane dofinansowanie.

§ 11. W nioskodawca realizujący zadanie może przeznaczyć na koszty pośrednie 

nie więcej niż 10% równowartości kwoty kosztów  bezpośrednich związanych z realizacją 

zadania, dofinansowanych ze środków Funduszu, w tym na w ynagrodzenia osób obsługujących 

to zadanie. W ysokość kosztów  pośrednich pokrywanych ze środków  Funduszu ustala się. po 

ich szczegółowej analizie przed zaw arciem  um owy, z uw zględnieniem  rodzaju i specyfiki 

zadania.

§ 12. W przypadku stw ierdzenia wykorzystania dofinansow ania niezgodnie 

z przeznaczeniem , pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu 

do zw rotu dofinansowania niew ykorzystanego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w zakresie dotyczącym  dotacji 

udzielanych z budżetu państwa.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym  po dniu ogłoszenia.

M IN ISTER  SPORTU I TURYSTYKI

W porozum ieniu:

M IN ISTER  FINA NSÓ W



U ZASA DN IENIE

I. Potrzeba i cel wydania aktu.

N iniejsze rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 

2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozw iązaniach służących realizacji ustaw y 

budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), zwanej dalej „ustawą okołobudżetow-ą". Zgodnie 

z treścią art. 17 ust. 1 ww. ustaw y okołobudżetowej w roku 2018 wydatki Funduszu Rozw oju 

Kultury Fizycznej -  zwanego dalej „Funduszem " lub „FRK F", utworzonego na podstaw ie 

ustaw y z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardow ych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), zwanej 

dalej „ustaw ą hazardową", do kwoty 20 000 tys. zł mogą być przeznaczone także na 

dofinansowanie zadań zw iązanych z przygotow yw aniem  kadry narodowej do udziału 

w igrzyskach olim pijskich, m istrzostw ach świata lub m istrzostw ach Europy.

Zm niejszenie środków budżetow ych na rok 2018 przeznaczonych na wykonyw anie 

zadań zw iązanych z przygotow aniem  kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim pijskich, 

m istrzostw ach świata lub m istrzostw ach Europy powoduje, iż istnieje konieczność 

dofinansow ania zadań z powyższego obszaru z funduszu celowego jakim  jest FRKF.

II. Obecny stan w dziedzinie, która ma być unorm owana.

W obowiązującym  stanie prawnym dofinansow anie zadań związanych 

z przygotowyw aniem  kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim pijskich, m istrzostw ach 

świata lub m istrzostw ach Europy odbywa się z w ykorzystaniem  środków  przekazyw anych na 

ten cel bezpośrednio z budżetu państwa.

Jednocześnie Fundusz jest państwowym  funduszem  celow ym , o czym stanowi art. 86 

ust. 2 ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 ustaw y o grach 

hazardow ych wydatki Funduszu są przeznaczone na przebudow ę, rem onty i dofinansowanie 

inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, m łodzieży i osób 

niepełnospraw nych oraz zadania określone w przepisach o zdrow iu publicznym  w zakresie 

aktywności fizycznej. Z powyższego zatem wynika, że dofinansow anie zadań związanych 

z przygotowaniem  kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim pijskich, m istrzostw ach 

świata lub m istrzostw ach Europy nie jes t przedm iotem  dofinansow ania z powyższego 

funduszu. Rów nocześnie należy nadm ienić, że ustaw a okolobudżetow a jest ściśle związana 

z ustawą budżetową na rok 2018. Regulacje przedm iotowej ustawy mają charakter 

kom plem entarny i dopełniający do uchwalonej i obowiązującej na dany rok ustaw y



budżetowej. Jednocześnie zawarte w treści ustawy okołobudżetowej zm iany niektórych ustaw 

znajdują swoje odzw ierciedlenie i w ym ierną korelację w  kw^otach ujętych w budżecie 

państw a i wiążą się z praw idłow ą realizacją ustawy budżetow ej na rok 2018. Zm iana 

dotycząca zaktyw izow ania środków FRKF i m ożliwych do finansowania ze zgrom adzonych 

w jego  ram ach środków została zaw arta w art. 17 ustawy okołobudżetowej.

W art. 17 ust. 1 ustawy okołobudżetowej zawarto przepis odnośnie możliwości 

realizow ania w roku 2018 rozw iązania um ożliw iającego dofinansow anie zadań związanych 

z przygotow aniam i zawodników  kadry narodowej do udziału we w spółzaw odnictw ie 

m iędzynarodow ym  w sportach olim pijskich ze środków Funduszu.

III. Przew idyw ane skutki prawne wejścia aktu w życie.

Projektow ane rozporządzenie określa szczegółow e warunki uzyskiw ania 

dofinansow ania na realizację zadań związanych z przygotow aniem  w 2018 roku kadry 

narodowej do udziału w igrzyskach olim pijskich, m istrzostw ach świata lub m istrzostw ach 

Europy, zwanego dalej „dofinansow aniem ”, tryb składania w niosków  o dofinansow anie oraz 

przekazyw ania środków Funduszu Rozw oju Kultury Fizycznej na realizację tych zadań, 

uw zględniając racjonalność i ciągłość finansow ania zadań.

M inister Sportu i Turystyki będzie realizował zadania publiczne w zakresie 

przygotow ań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim pijskich, m istrzostw ach świata 

lub m istrzostw ach Europy w 2018 roku, prowadzonych przez Polski Kom itet O lim pijski lub 

polskie związki sportowe, na podstaw ie projektowanego rozporządzenia oraz art. 29 ust. 

7 ustawy z dnia 25 czerwicą 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600).

W odniesieniu do zadań realizowanych przez M inistra Sportu i Turystyki, które będą 

m ogły podlegać dofinansowaniu należy zauważyć, że w 2018 r., w Pjongczang odbędą się 

XXIII Z im ow e Igrzyska Olim pijskie, a także kontynuow any będzie 4-letni cykl przygotowań 

olim pijskich do Igrzysk XXXII O lim piady Tokio '2020. Rówmolegle zaw odnicy polskich 

zw iązków  sportowych realizować będą w 2018 r. szkolenie ŵ e w szystkich grupach 

wiekow ych w ram ach program ów dedykowanych dla przygotow ań do m istrzostw  świata lub 

Europy w  sportach olim pijskich i nieolim pijskich.

W projekcie rozporządzenia zawarto następujące regulacje:

1) w § 1 określono zakres rozporządzenia:

2) w § 2 wprowadzono słow niczek podstaw owych pojęć, co zapew nia w iększą 

przejrzystość treści projektow anego rozporządzenia:



3) w § 3 określono zakres zadań na które może być przeznaczone

dofinansowanie;

4) w § 4 określono, iż w celu dofinansow ania realizacji zadań m inister ogłosi 

program ;

5) w § 5 określono elem enty jakie m a zawierać ogłoszenie program u;

6) w § 6 określono, iż podstawę uzyskania dofinansow ania m oże stanowić tylko 

złożony wniosek;

7) w § 7 określono elem enty jakie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie 

oraz jakie dokum enty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie;

8) w § 8 określono podstaw ę zawarcia um owy oraz w skazano jak ie  postanow ienia 

ma zawierać umowa;

9) w § 9 określono sposób przekazywania środków  w nioskodaw cy;

10) w § 10 określono konsekwencje zm niejszenia rzeczyw istych przychodów  

funduszu;

11) w § 11 określono procentow o m aksym alną w ysokość kosztów  pośrednich;

12) w § 12 określono konsekw encje w ykorzystania dofinansow ania niezgodnie 

z przeznaczeniem , pobrania nienależnie lub w  nadmiernej w ysokości oraz zwrotu 

dofinansow ania niew ykorzystanego;

13) w § 13 określono term in wejścia rozporządzenia w życie.

Na podstaw ie projektowanego rozporządzenia M inister Sportu i Turystyki ogłosi 

stosow ny program , który w sposób szczegółow y określi rodzaje zadań objętych 

dofinansow aniem , w nioskodaw ców  uprawnionych do uzyskania dofinansow ania, wysokość 

środków FRKF przeznaczonych na realizację program u, warunki udzielania dofinansow ania 

i jego  w ysokość, term iny realizacji zadań, term iny i m iejsce składania w niosków 

o dofinansow anie, term iny rozpatrzenia wniosków  o dofinansow anie oraz kryteria oceny 

w niosków  o dofinansowanie.

Projektow ane rozporządzenie nie zostanie przekazane do konsultacji publicznych. Projekt 

rozporządzenia nie zostanie poddany konsultacjom , w szczególności ze względu na 

konieczność szybkiego w ydania przedm iotowego rozporządzenia. Projekt na podstaw ie 

art. 25 ust. 2 ustawmy z dnia 25 czeiw ca 2010 r. o sporcie zostanie zaopiniow any przez Polski 

Kom itet Olim pijski. Ponadto ze względu na konieczność term inow ego rozdysponow ania 

środków  Funduszu Rozw oju Kultury Fizycznej w § 13 rozporządzenia określono,

że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym  po dniu ogłoszenia.



W  celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustaw y z dnia 7 lipca 2005 r.

0 działalności lobbingowej w  procesie stanow ienia prawa (Dz. U. 2017, poz. 248), projekt 

rozporządzenia został zam ieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej M inisterstw a Sportu

1 Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podm iotowej Rządowego 

Centrum  Legislacji w serwisie „R ządow y Proces Legislacyjny", zgodnie z wym ogami 

uchwały nr 190 Rady M inistrów  z dnia 29 października 2013 r. -  Regulam in pracy Rady 

M inistrów  (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114).

IV. O św iadczenie organu w nioskującego co do zgodności projektu z prawem  

Unii Europejskiej.

Projektow ane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem  Unii Europejskiej.

V. Ocena organu w nioskującego, czy projekt aktu podlega notyfikacji 

zgodnie z przepisam i dotyczącym i funkcjonowania krajowego system u notyfikacji 

norm  i aktów prawnych.

R ozporządzenie nie podlega notyfikacji w trybie rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w spraw ie sposobu funkcjonowania krajow ego system u notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. N r 239, poz. 2039, oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zmiana wielkości środków budżetowych przeznaczonych w roku 2018 na wykonywanie zadań związanych 
z przy gotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach 
Europy powoduje, iż realizacja pełnego zakresu przygotowań kadry narodowej w poszczególnych sportach przez polskie 
związki sportowe jest utrudniona i wprowadza zagrożenie dla zrealizowania ww. zadań. W związku z powyższym, 
przedmiotowy projekt rozporządzenia umożliwi zaangażowanie środków finansowych zgromadzonych w Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na zrealizowanie zadań publicznych, o których mowa powyżej.______________________

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie uszczegóławia przepisy umożliwiające dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej realizacji zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, 
mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. Upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego rozporządzenia 
zostało ujęte w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371)._____________________________________________________________________
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich ()EC I)/I E?
Brak wiadomości w tym zakresie.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Polskie Związki Sportowe 
(PZS)

40 Wykaz polskich związków 
sportowych w sportach 
olimpijskich____________

Beneficjenci środków

Polski Komitet Olimpijski 
(PKOl)

Ustawa o sporcie Beneficjent środków

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia nie będą prowadzone. Projekt rozporządzenia nie zostanie poddany 
konsultacjom w szczególności ze względu na konieczność szybkiego wydania przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie 
projekt na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zostanie zaopiniowany przez Polski Komitet 
Olimpijski._________________________________________________________________________________________________
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2018.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian
3 8

min zł]
10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem 0



budżet państwa 0

JST 0

FRKF 0

Wydatki ogółem 20 20

budżet państwa 0

JST 0

FRKF 20 20

Saldo ogółem -20 -20

budżet państwa 0

JST 0

FRKF -20 -20

Źródła finansowania Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

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

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy sposób dofinansowania kadry narodowej, co ma związek 
ze zmianą wielkości środków dostępnych z budżetu państwa przeznaczonych na szkolenie 
zawodników kadry narodowej. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem finansowaniem będą 
mogli zostać objęci zawodnicy kadr narodowych bez podziału na wiek. Równocześnie należy 
zauważyć, że na realizację ww. zadań w Funduszu Rozwoju Kultuiy Fizycznej na rok 2018, 
zgodnie z ustawą budżetową na 2018 r., została zaplanowana kwota 20 min zł.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obyw ateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł. 
ceny stałe z 
2018 r.)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
Polskie związki 
sportowe, PKOl.

20,0 20,0

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

(dodaj/usuń)
Niemierzalne (dodąj/usuń)

(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projektowane rozporządzenie będzie miało ograniczony wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

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).

1 tak 
□  nie
1X1 nie dotyczy

X  zmniejszenie liczby dokumentów 1 1 zwiększenie liczby dokumentów
X  zmniejszenie liczby procedur [~1 zwiększenie liczby procedur
X  skrócenie czasu na załatwienie sprawy X  wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
1 1 inne: 1 I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich □  tak
elektronizacji. XI nie

X  nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

10. W pływ na pozostałe obszary

X  środowisko naturalne 1 demografia XI informatyzacja
X  sytuacja i rozwój regionalny 1 mienie państwowe X  zdrowie

1 inne:

Omówienie wpływu Nie dotyczy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
I-II kwartał 2018 r.__________________________________________________________________________
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ew ałuacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosow ane?
Nie dotyczy._______________________________________________________________________________
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)


