Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia <data wydania aktu> r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych,
jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić
możliwość uzyskania takich środków
Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 1650, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej
wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz
dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. poz. 677)
w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania
naukowe lub prace rozwojowe, zwany dalej „cudzoziemcem”, musi posiadać środki
finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w wysokości co najmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu:
1)

przez okres 12 miesięcy lub

2)

przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
2. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego
utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania
w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy
miesiąc pobytu przez okres, o którym mowa w ust. 1, albo równowartość tej kwoty
w walutach obcych.”.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274
i 1607.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz
dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków ma na celu
dostosowanie minimalnej wysokości środków finansowych określonej tym rozporządzeniem
do zweryfikowanych kryteriów dochodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058), które weszło w życie
z dniem 1 października 2015 r.
Zgodnie z art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 1650, z późn. zm.), zawierającym wytyczne do wydania rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej wysokości
środków finansowych, o których mowa w ust. 1, aby były one wystarczające na pokrycie
kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny
pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.). Należy przy tym wskazać, że jako punkt odniesienia przy określaniu
minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, przyjmuje się
kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej oraz 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.
W związku z podwyższeniem kryteriów dochodowych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z kwoty 542 zł dla osoby samotnie
gospodarującej na 634 zł oraz z kwoty 456 zł dla osoby w rodzinie na 514 zł, należy
odpowiednio

podwyższyć

minimalną

wysokość

środków

finansowych

określoną

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości
środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które
mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. poz. 677).
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Cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe
lub prace rozwojowe będzie musiał posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów
utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł na każdy
miesiąc pobytu, przez okres, o którym mowa w rozporządzeniu albo równowartość tej kwoty
w walutach obcych (dotychczas było to co najmniej 543 zł), a cudzoziemiec, który przybył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami
rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, będzie musiał posiadać środki finansowe na
pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka
rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres, o którym mowa w rozporządzeniu albo
równowartość tej kwoty w walutach obcych (dotychczas było to co najmniej 457 zł). Kwoty
te zostały ustalone na poziomie przekraczającym o 1 zł progi pomocy społecznej określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z § 2 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, jeżeli
cudzoziemiec

nie

posiada

środków

finansowych

w

wysokości

określonej

tym

rozporządzeniem na cały okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to
uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli
cudzoziemiec dysponuje takimi środkami finansowymi miesięcznie przez cały okres
planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi
posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów,
które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

Data sporządzenia:
2 grudnia 2015 r.
Źródło:
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn.
zm.)
Nr w wykazie prac: RD6

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Jakub Skiba – Sekretarz Stanu w MSWiA
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Aneta Kmita
Dyrektor
Departamentu Legalizacji Pobytu
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Tel. 22 60 174-15
legalizacjapobytu@udsc.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w Dziale V rozdziale 7 reguluje kwestie udzielania zezwoleń na
pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Cudzoziemiec ubiegający się o tego typu
zezwolenie na pobyt czasowy jest obowiązany przedstawić wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów
utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego,
które udzieli pozwolenia na wjazd albo dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków. Zgodnie z art. 157 ust. 1
Rada Ministrów jest obowiązana do wydania rozporządzenia określającego minimalną wysokość środków finansowych,
jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace
rozwojowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania
albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz dokumenty mogące potwierdzić
możliwość uzyskania takich środków. Zgodnie z art. 157 ust. 2 ww. ustawy, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
Rada Ministrów uwzględni konieczność określenia takiej minimalnej wysokości środków finansowych, o których mowa
w ust. 1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej
na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków
finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe
lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków ma na celu
dostosowanie minimalnej wysokości środków finansowych określonej tym rozporządzeniem do zweryfikowanych
kryteriów dochodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058),
które weszło w życie z dniem 1 października 2015 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie minimalnej wysokości środków finansowych, określonej w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie
musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace
rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. poz. 677),
w związku ze zmianą kryteriów dochodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
poz. 1058).
Cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe będzie musiał
posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co
najmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu, przez okres, o którym mowa w rozporządzeniu albo równowartość tej kwoty
w walutach obcych (dotychczas było to co najmniej 543 zł), a cudzoziemiec, który przybył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu,

będzie musiał posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie
i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres, o którym mowa w rozporządzeniu albo równowartość
tej kwoty w walutach obcych (dotychczas było to co najmniej 457 zł).
Należy przy tym wskazać iż zgodnie z § 2 ust. 3 zmienianego rozporządzenia, jeżeli cudzoziemiec nie posiada środków
finansowych w wysokości określonej tym rozporządzeniem na cały okres jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, to uznaje się, że obowiązek posiadania takich środków finansowych jest spełniony, jeżeli cudzoziemiec
dysponuje takimi środkami finansowymi miesięcznie przez cały okres planowanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Proponowane w przepisach rozporządzenia rozwiązania wynikają z konieczności realizacji delegacji do wydania
rozporządzenia w ww. zakresie oraz uwzględniają przepisy dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r.
w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, która
pozostawia w gestii państw członkowskich ustalenie wysokości środków finansowych zgodnych z kwotą minimalną
opublikowaną w tym celu przez dane państwo, w taki sposób, by cudzoziemiec nie miał potrzeby korzystania z systemu
pomocy społecznej.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie, iż 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 prowadzonej w danym państwie polityki migracyjnej związanej ze skalą napływu
cudzoziemców, 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
Cudzoziemcy
Brak jest możliwości
oszacowania liczby
cudzoziemców, którzy
skorzystają z
zaproponowanego
rozwiązania.

Szef Urzędu do Spraw 1
Cudzoziemców

Wojewodowie

16 wojewodów

Organy Służby Celnej

16 izb celnych,
46 urzędów celnych,
151 oddziałów celnych,
w tym 51
obsługujących przejścia
graniczne.

Organy Straży Granicznej

Komendant Główny
Straży Granicznej
Komendanci
oddziałów Straży
Granicznej;

Źródło danych
Brak jest możliwości
oszacowania liczby
cudzoziemców, którzy
skorzystają z
zaproponowanego
rozwiązania.

Ustawa z dnia 12
grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U.
poz. 1650, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 lipca
1998 r. o
wprowadzeniu
zasadniczego
trójstopniowego
podziału terytorialnego
państwa (Dz. U. Nr 96
poz. 603, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 roku o
Służbie Celnej (Dz. U.
2015 r. poz. 990)

Ustawa z dnia 12
października 1990 r. o
Straży Granicznej
(Dz. U. z 2014 r. poz.
1402, z późn. zm.)

Oddziaływanie
Cudzoziemcy
ubiegający
się
o
zezwolenie na pobyt czasowy w celu
prowadzenia badań naukowych lub
prac rozwojowych będą obowiązani
potwierdzić, iż posiadają wystarczające
środki finansowe na pokrycie kosztów
utrzymania i podróży powrotnej, co
najmniej w wysokości określonej w
rozporządzeniu.
Organ II instancji w postępowaniach
administracyjnych w sprawie udzielenia
zezwolenia na pobyt czasowy w celu
prowadzenia badań naukowych lub
prac rozwojowych.
Organy I instancji w postępowaniach
administracyjnych w sprawie udzielenia
zezwolenia na pobyt czasowy w celu
prowadzenia badań naukowych lub
prac rozwojowych.

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

Komendanci placówek
Straży Granicznej

podróż powrotną

Komendant Główny
Ustawa z dnia 6
Organy kontroli legalności pobytu mają
Policji, Komendanci
kwietnia 1990 r. o
prawo w trakcie przeprowadzania
Wojewódzcy Policji.
Policji (Dz. U. z 2015
czynności kontrolnych żądać od
Komendanci
r. poz. 355, z późn.
cudzoziemca
okazania
środków
Powiatowi(Miejscy ),
zm.)
finansowych na pobyt w Polsce oraz
Komendant Stołeczny
podróż powrotną
Policji
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Organy Policji

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.
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

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

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Nie dotyczy

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

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
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw, sytuację i rozwój
regionalny, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
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.

nie dotyczy

Komentarz:
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 rozwiązania determinują przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach. W związku z powyższym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników

