Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H
I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od
cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów,
które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania
planowanego pobytu
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 1650, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania
takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz. U. poz. 326) w § 2
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub
szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki
musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co
najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość
tej kwoty w walutach obcych.”.

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274
i 1607.

–2–
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
W porozumieniu:
MINISTER SPRAW
ZAGRANICZNYCH

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca
wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą
potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego
pobytu stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015
r. poz. 1274 i 1607).
Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 26 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach
minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych ma określić w drodze rozporządzenia wysokość wymaganych od cudzoziemca
wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie jego pobytu na tym terytorium,
podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, tranzytu przez to terytorium do
państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, dokumenty, które mogą potwierdzić
możliwość uzyskania środków zgodnie z prawem oraz dokumenty, które mogą potwierdzić
cel i czas trwania planowanego pobytu, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania
planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków. W myśl wytycznych
zawartych w art. 26 ust. 2 ww. ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni
zróżnicowanie wysokości środków finansowych w zależności od celu lub długości
planowanego pobytu w taki sposób, aby zapewniona została możliwość pokrycia przez
cudzoziemca kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów tranzytu lub podróży
powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Należy przy tym wskazać, iż jako
punkt odniesienia przy określaniu wysokości środków finansowych, które powinien posiadać
cudzoziemiec wjeżdżający do Polski, przyjmuje się zweryfikowane kryterium dochodowe dla
osoby w rodzinie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
stanowiącym akt wykonawczy do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).
Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca
wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą
potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego
pobytu (Dz. U. poz. 326), wymagane jest, by ww. kategoria cudzoziemców posiadała co
najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu na pokrycie kosztów
utrzymania albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Tak ustalona wysokość
środków finansowych stanowi sumę minimalnych kwot przypadających na jeden miesiąc
pobytu dla osoby samotnie gospodarującej i odpowiada wysokości kryteriów dochodowych
określonych w rozporządzeniu z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823) –
czyli co najmniej 542 zł na miesiąc.
Z uwagi na to, iż nastąpiła zmiana wysokości kryteriów dochodowych, niezbędne
stało się dokonanie weryfikacji środków finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca
wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą
potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego
pobytu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zostało

z dniem 1 października 2015 r. zastąpione przez rozporządzenie o identycznym tytule z dnia
14 lipca 2015 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) kwota kryteriów dochodowych uprawniających do
świadczeń z pomocy społecznej uległa podwyższeniu z kwoty 542 zł na kwotę 634 zł dla
osoby samotnie gospodarującej.
Biorąc pod uwagę przyjęte przez Radę Ministrów nowe, podwyższone kryterium
dochodowe należało zwiększyć wysokość środków finansowych, które powinien posiadać
cudzoziemiec wjeżdżający do Polski. Otóż zgodnie z nowoprojektowanym przepisem
cudzoziemiec będzie musiał posiadać środki finansowe, przeznaczone na pokrycie kosztów
jego utrzymania, w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego
pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Kwota ta została ustalona na
poziomie przekraczającym o 1 zł próg pomocy społecznej określony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przewidziany na miesiąc dla osoby
samotnie gospodarującej. Należy podkreślić, że jest to dolna granica ich wysokości, na co
wskazuje użyte sformułowanie „co najmniej”.
Przewidziany w projekcie termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
obowiązkowi notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków finansowych
wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić
możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania
planowanego pobytu
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych

Data sporządzenia
8 grudnia 2015 r.
Źródło:
art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 2014 r.
poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274 i
1607)
Nr w wykazie prac: 1

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Jakub Skiba
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Aneta Kmita
Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu
Urząd do Spraw Cudzoziemców
tel. 22 60 175 14
legalizacjapobytu@udsc.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków
finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów,
które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu stanowi
realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274 i 1607).
Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 26 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach minister właściwy do spraw
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych ma określić w drodze rozporządzenia
wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych
przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie jego pobytu na tym terytorium, podróży powrotnej do
państwa pochodzenia lub zamieszkania, tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na
wjazd, dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków zgodnie z prawem oraz dokumenty, które
mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu
następuje zróżnicowanie wysokości środków. W myśl wytycznych zawartych w art. 26 ust. 2 ww. ustawy, minister
właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni zróżnicowanie wysokości środków finansowych w zależności od celu lub
długości planowanego pobytu w taki sposób, aby zapewniona została możliwość pokrycia przez cudzoziemca kosztów
zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów tranzytu lub podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania.
Przy określaniu wysokości środków, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający do Polski, jako punkt
odniesienia przyjmuje się zweryfikowane kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
stanowiącym akt wykonawczy do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z
późn. zm.).
Z uwagi na to, iż na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058) podwyższeniu uległa wysokość
kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, niezbędne stało się znowelizowanie
przepisów określających wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający do Polski.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z podwyższeniem kryterium dochodowego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie projektowanego rozporządzenia. Niniejszy projekt ma na celu
podwyższenie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający do Polski na
pokrycie kosztów utrzymania na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu w Polsce z dotychczasowej kwoty 1086 zł na
1270 zł. Powyższe wynika z faktu zwiększenia kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy
społecznej dla osoby samotnie gospodarującej z 542 zł na kwotę 634 zł na miesiąc. Wskutek powyższego adresaci
projektowanego rozporządzenia będą obowiązani posiadać co najmniej 1270 złotych albo równowartość tej kwoty w
walutach obcych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu w Polsce na pokrycie kosztów zakwaterowania,
wyżywienia oraz kosztów tranzytu lub podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania.

Kwota ta została ustalona na poziomie przekraczającym o 1 zł próg pomocy społecznej określony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej, przewidziany na miesiąc dla osoby samotnie gospodarującej. Należy podkreślić, że jest to dolna granica
ich wysokości, na co wskazuje użyte sformułowanie „co najmniej”.
Zakres spraw uregulowanych w projektowanym rozporządzeniu wymaga regulacji na poziomie rozporządzenia.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przyjęte w poszczególnych państwach rozwiązania dotyczące wysokości wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego do
danego państwa środków finansowych zależą od standardów życia w danym kraju, a także od przyjętej w danym państwie
polityki migracyjnej związanej ze skalą napływu cudzoziemców. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż nie jest
to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Cudzoziemcy
Brak jest możliwości
Brak jest możliwości
Cudzoziemiec wjeżdżający na
oszacowania liczby
oszacowania liczby
terytorium RP w celu podjęcia
cudzoziemców, którzy
cudzoziemców, którzy
lub kontynuowania studiów,
skorzystają z
skorzystają z zaproponowanego uczestniczenia w badaniach
zaproponowanego
rozwiązania.
naukowych lub szkoleniach,
rozwiązania.
prowadzenia prac
rozwojowych oraz podjęcia
lub kontynuowania nauki,
będzie musiał posiadać środki
finansowe, przeznaczone na
pokrycie kosztów utrzymania
co najmniej w wysokości
określonej rozporządzeniem.
Wojewodowie
16 wojewodów
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.
Organy kontroli legalności
o wprowadzeniu zasadniczego
pobytu mają prawo w trakcie
trójstopniowego podziału
przeprowadzania czynności
terytorialnego państwa (Dz. U.
kontrolnych żądać od
Nr 96, poz. 603 i 656, z 1999 r. cudzoziemca okazania środków
Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001
finansowych na pobyt w Polsce
r. Nr 45 poz. 497)
oraz podróż powrotną do kraju
pochodzenia w trakcie pobytu
cudzoziemca na terytorium
Polski.
Szef Urzędu do Spraw
1 urząd administracji
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 Organy kontroli legalności
Cudzoziemców
rządowej
r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. pobytu mają prawo w trakcie
1650, z 2014 r. poz. 463 i 1004 przeprowadzania czynności
oraz z 2015 r. poz. 1274 i 1607) kontrolnych żądać od
cudzoziemca okazania środków
finansowych na pobyt w Polsce
oraz podróż powrotną do kraju
pochodzenia w trakcie pobytu
cudzoziemca na terytorium
Polski.
Organy Straży Granicznej
- Komendant Główny
Ustawa z dnia 12 października
Organy Straży Granicznej w
Straży Granicznej
1990 r. o Straży Granicznej
trakcie przeprowadzania
- Komendanci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i
czynności kontrolnych mają
oddziałów Straży
1822 oraz z 2015 r. poz. 529,
prawo żądać od cudzoziemca
Granicznej;
1066, 1322, 1336, 1607 i 1642) okazania środków finansowych
- Komendanci
na pokrycie kosztów:
placówek Straży
utrzymania w trakcie jego
Granicznej
pobytu w Polsce oraz podróży
powrotnej, przy wjeździe
cudzoziemca na terytorium
Polski oraz w trakcie pobytu
cudzoziemca na tym
terytorium.

Organy Policji

- Komendant Główny
Policji,
- Komendanci
Wojewódzcy Policji,
- Komendanci
Powiatowi(Miejscy)
- Komendant Stołeczny
Policji

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji (Dz. U. z 2015 r.
poz. 355, 529,1045, 1066, 1217
i 1268)

Organy Służby Celnej

16 izb celnych,
46 urzędów celnych,
150 oddziałów celnych,
w tym 50
obsługujących przejścia
graniczne.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009
roku o Służbie Celnej (Dz. U. z
2015 r. poz. 990 i 1642)

Organy kontroli legalności
pobytu mają prawo w trakcie
przeprowadzania czynności
kontrolnych żądać od
cudzoziemca okazania środków
finansowych na pobyt w Polsce
oraz podróż powrotną w trakcie
pobytu cudzoziemca na
terytorium Polski.
Organy kontroli legalności
pobytu mają prawo w trakcie
przeprowadzania czynności
kontrolnych żądać od
cudzoziemca okazania środków
finansowych na pobyt w Polsce
oraz podróż powrotną w trakcie
pobytu cudzoziemca na
terytorium Polski.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych. W celu wykonania wynikającego z przepisów
obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania
następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Generalnemu – art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr
270, poz. 1599, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej - art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z
2015 r., poz. 615, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych - art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 507, z późn. zm.);
4) Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.).
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
3) Rzecznikowi Praw Dziecka;
4) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
5) Konfederacji Lewiatan;
6) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
7) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
8) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
9) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
10) Stowarzyszeniu Amnesty International;
11) Polskiej Akcji Humanitarnej;
12) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
13) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
14) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
15) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
16) Stowarzyszeniu Promocji Wielokulturowości - Interkulturalni PL;
17) Caritas Polska;
18) Fundacji Panoptykon;
19) Fundacji Ocalenie;
20) Fundacji Multiocalenie;
21) Fundacji Polskie Forum Migracyjne;
22) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
23) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działająca przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
24) Polskiej Organizacji Turystycznej;
25) Polskiej Izbie Turystyki.
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został umieszczony Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dodatkowo projekt został opublikowany także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0
1
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)
-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Nie dotyczy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dochody i
wydatki z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego i nie będzie
angażowało dodatkowych środków budżetu państwa w jakiejkolwiek fazie realizacji
projektowanego przedsięwzięcia.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (010)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych i
(w mln zł,
średnich
ceny stałe z
przedsiębiorstw
…… r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa niepieniężnym sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
wskazanie źródeł
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
danych i przyjętych do obywateli i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

nie dotyczy

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.
Komentarz: nie dotyczy

nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązanie zostanie poddane ewaluacji w razie zmiany zweryfikowanych
kryteriów dochodowych, określonych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodność przepisów rozporządzenia z obowiązującym porządkiem prawnym będzie weryfikowana w trakcie bieżącej
analizy obowiązujących regulacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników

