Projekt z dnia 13 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A C Y F R Y Z A C J I 1)
z dnia ……….. 2020 r.
w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1)

odpisu zupełnego aktu urodzenia w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 1 do
rozporządzenia;

2)

odpisu zupełnego aktu urodzenia w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)

odpisu zupełnego aktu małżeństwa w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 3 do
rozporządzenia;

4)

odpisu zupełnego aktu małżeństwa w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5)

odpisu zupełnego aktu zgonu w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 5 do
rozporządzenia;

6)

odpisu zupełnego aktu zgonu w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7)

odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości w postaci papierowej,
stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8)

odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości w formie dokumentu
elektronicznego, w jego zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 8 do
rozporządzenia;

9)

odpisu skróconego aktu urodzenia w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 9 do
rozporządzenia;

1)

Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270)
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10) odpisu skróconego aktu urodzenia w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11) odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, w postaci
papierowej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, w formie
dokumentu elektronicznego, w jego zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 12
do rozporządzenia;
13) odpisu skróconego aktu małżeństwa w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 13 do
rozporządzenia;
14) odpisu skróconego aktu małżeństwa w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15) odpisu skróconego aktu zgonu w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 15 do
rozporządzenia;
16) odpisu skróconego aktu zgonu w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17) protokołu zgłoszenia urodzenia, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18) protokołu uznania ojcostwa, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19) protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, stanowiący załącznik
nr 19 do rozporządzenia;
20) protokołu przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21) protokołu zgłoszenia zgonu, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;
22) protokołu przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23) protokołu przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo
nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, stanowiący załącznik nr 23 do
rozporządzenia;
24) protokołu przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion, stanowiący załącznik nr
24 do rozporządzenia;
25) zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, stanowiący załącznik nr 25 do
rozporządzenia;
26) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia;
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27) zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
zostały złożone w obecności duchownego, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć
małżeństwo, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 29
do rozporządzenia;
30) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31) wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci papierowej, stanowiący
załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32) wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w formie dokumentu
elektronicznego, w jego zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 32 do
rozporządzenia;
33) zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci papierowej, stanowiący załącznik nr 33 do
rozporządzenia;
34) zaświadczenia o stanie cywilnym w formie dokumentu elektronicznego, w jego
zwizualizowanej postaci, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia;
35) zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stanowiący
załącznik nr 35 do rozporządzenia.
§ 2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7, odpis
skrócony aktu stanu cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 9, 11, 13 i 15, oraz zaświadczenie,
o którym mowa w § 1 pkt 28 i 33, zawierają indywidualne oznaczenie blankietu składające się
z dwóch liter oraz siedmiu cyfr.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.
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MINISTER CYFRYZACJI

W POROZUMIENIU:
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Za zgodność pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym
Magdalena Witkowska-Krzymowska
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Cyfryzacji
/podpisano elektronicznie/
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UZASADNIENIE
Projektowane

rozporządzenie

stanowi

wykonanie

upoważnienia

ustawowego

określonego w art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294).
Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie –
Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzonych ustawą z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294). Skutkiem wprowadzenia zmian w art. 45 i 49
ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego jest pośrednie uchylenie obowiązującego obecnie
rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33 ustawy, z dniem
28 kwietnia 2020 r.
Art. 9 ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadza dwie zasadnicze zmiany do ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego tj. zmienia brzmienie art. 45 oraz
49 ustawy.
W art. 45 przewidziano, że osoba, której dotyczy akt stanu cywilnego, jej małżonek, dzieci
oraz rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub
odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby, przy użyciu usługi
elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odpis aktu
stanu cywilnego wydany na skutek wniosku elektronicznego może zostać opatrzony, tak jak
obecnie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zgodnie z nową regulacją kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Przedmiotowa usługa pozwala na wydanie obywatelom odpisu aktu stanu cywilnego w postaci
elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego bez konieczności oczekiwania na
zrealizowanie wniosku o wydanie dokumentu przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
Powyższe zmiany wpływają na wzory wydawanych z rejestru stanu cywilnego
dokumentów w formie dokumentu elektronicznego, w ich zwizualizowanej postaci tj.:
 odpisu zupełnego aktu urodzenia,
 odpisu zupełnego aktu małżeństwa,
 odpisu zupełnego aktu zgonu,
 odpisu zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,
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 odpisu skróconego aktu urodzenia,
 odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe,
 odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 odpisu skróconego aktu zgonu.
Powyższe znalazło odzwierciedlenie we wzorach określonych w załącznikach nr: 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 i 16 do rozporządzenia, w których, w sekcji dotyczącej podpisu dokumentu
wskazano, że odpisy opatrzone zostały kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
wydającej odpis lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
Dodatkowo, realizując przepisy art. 13 ust. 3 ustawy o dokumentach publicznych,
w załącznikach określających wzory dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 28 i 33 rozporządzenia uwzględniono opis zabezpieczeń zastosowanych w tych
dokumentach wraz ze wzorem czystego blankietu druku zabezpieczonego.
Wskazać również należy, że art. 9 ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw zmieniono art. 49
ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, w ten sposób, że do wzoru wniosku o wydanie
zaświadczenia o stanie cywilnym zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej
wprowadzono informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych. Zmiana ta wpłynęła na konieczność jej odzwierciedlenia we
wzorach określonych w załącznikach nr 31 i 32 do rozporządzenia przez dodanie sekcji
zawierającej wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych kontaktowych do rejestru danych
kontaktowych. Ponadto we wzorze określonym w załączniku nr 32 dotyczącym elektronicznej
postaci wniosku uwzględniono w sekcji 4 dotyczącej podpisu, informację o możliwości
podpisania wniosku podpisem osobistym umieszczonym w dowodzie z warstwą elektroniczną.
Pozostałe wzory zostały określone w sposób tożsamy jak w aktualnie obowiązującym
rozporządzeniu.
Przewidziano, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 28 kwietnia
2020 r. Ustalenie takiego terminu wejścia w życia rozporządzenia podyktowane jest terminem
wejścia w życie zmian w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224
oraz z 2019 r. poz. 129 oraz z 2020 r. poz. 2294) wprowadzonych ustawą z dnia 16 października
2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294), których następstwem jest pośrednie
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uchylenie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 1 z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu
cywilnego.
Projektowane

rozporządzenie

nie

będzie

miało

wpływu

na

działalność

w

rozumieniu

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Projektowana

regulacja

nie

zawiera

przepisów

technicznych

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063).
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
„Rządowy Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministerstwa Cyfryzacji.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017
r. poz. 248).
Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów
dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Data sporządzenia
13 marca 2020 r.

Źródło:
Upoważnienie ustawowe - art. 33 ustawy
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o
Ministerstwo Cyfryzacji – ministerstwo wiodące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ministerstwo aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294)
współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji

Nr w wykazie prac
151

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Katarzyna Kopytowska Dyrektor Departamentu Zarządzania
Systemami katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektu jest wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 33 ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2294).
Kluczową kwestią było takie określenie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
aby odzwierciedlały one możliwości opatrzenia odpisów aktów stanu cywilnego kwalifikowaną pieczęcią
elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, a także uzupełniono wnioski o wydanie
zaświadczenia o stanie cywilnym o sekcję zawierającą wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych
kontaktowych do rejestru danych kontaktowych, zgodnie ze zmianami przewidzianymi w art. 9 ustawy z dnia
16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2294).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z powyższym pojawiła się konieczność wydania rozporządzenia określającego wzory wydawanych
z rejestru stanu cywilnego dokumentów w formie dokumentu elektronicznego, w ich zwizualizowanej postaci,
w których dodaje się informację o opatrzeniu odpisu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego
do spraw informatyzacji. We wzorze wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (zarówno w postaci
papierowej jak i elektronicznej) dodaje się oświadczenie o przekazaniu danych kontaktowych do rejestru danych
kontaktowych. Jednocześnie we wzorze wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci
papierowej uzupełnia się informację w sekcji poświęconej podpisowi o możliwość złożenia podpisu osobistego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Minister Cyfryzacji
1
Informacja ogólnodostępna. Minister Cyfryzacji
prowadzi system
teleinformatyczny, w
ramach którego wydawane
będą dokumenty opatrzone
kwalifikowaną pieczęcią
elektroniczną. Ponadto
prowadzi rejestr danych
kontaktowych.
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Kierownicy
urzędów 2258
stanu cywilnego
Obywatele
polscy Ponad 38 mln
zamieszkali w kraju i
poza granicami RP.

Portal otwarte dane
(dane.gov.pl)

Sporządzają i wydają
dokumenty, o których mowa
w rozporządzeniu.
GUS, brak danych co do Wnioskują i otrzymują
liczby obywateli polskich dokumenty, o których mowa
zamieszkałych za granicą.
w rozporządzeniu.

Cudzoziemcy
Brak danych – liczba
Wnioskują i otrzymują
przebywający na terenie trudna
do
dokumenty, o których mowa
RP
oszacowania np. z
w rozporządzeniu.
uwagi
na
ruch
bezwizowy
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.), zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej Ministerstwa Cyfryzacji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
„Rządowy Proces Legislacyjny”.
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do opiniowania, w ramach którego projekt otrzymają:
1. Główny Urząd Statystyczny,
2. Polski Komitet Normalizacyjny,
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
4. Narodowy Fundusz Zdrowia,
5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6. Urząd Ochrony Danych Osobowych,
7. Krajowa Izba Radców Prawnych,
8. Krajowa Rada Komornicza,
9. Naczelna Rada Adwokacka,
10. Krajowa Rada Notarialna,
11. Rada do spraw Cyfryzacji,
12. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
13. Urząd Zamówień Publicznych,
14. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
15. Prokuratoria Generalnej RP.
oraz do konsultacji publicznych w ramach których projekt otrzymają:
1. Fundacja ePaństwo,
2. Fundacja Nowoczesna Polska,
3. Fundacja Panoptykon,
4. IAB Polska (Związek Pracodawców Branży Internetowej),
5. Izba Gospodarki Elektronicznej,
6. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
7. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,
8. Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
9. Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej,
10. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska,
11. Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,
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Projekt rozporządzenia zostanie również przekazany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
(ceny stałe z …… r.)
0
1
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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przyjęte rozwiązania nie spowodują skutków finansowych dla sektora finansów
publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Dodatkowe
Rozwiązania wprowadzane projektem rozporządzenia są konsekwencją zmian
informacje, w tym
wprowadzonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego
wskazanie źródeł
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 129 oraz z 2020 r. poz. 2294) ustawą z
danych i przyjętych dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
do obliczeń założeń realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2294). W
Ocenie Skutków Regulacji wymienionej wyżej ustawy wskazano wszystkie koszty
dotyczące finansowania wydatków związanych z utworzeniem, wdrożeniem i
utrzymaniem rejestru danych kontaktowych oraz realizacji usługi wydania odpisu aktu
stanu cywilnego. Niniejszy projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą żadnych
dodatkowych wydatków.
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
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0zmian
10)
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i średnich
…… r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
Brak wpływu.
Źródła finansowania
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niepieniężny
m

przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
Brak wpływu.
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
Brak wpływu.
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne Dodatkowe
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację
wskazanie źródeł
ekonomiczną i społeczną rodziny, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, a także
danych i przyjętych na obywateli i gospodarstwa domowe.
do 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
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowane przepisy wejdą w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

